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PRESIDÈNCIA DEL DR. PI-SUÑER II·

Notes sobre el kala-azar a Bàrcelona.

pel Dr. RICARD MORAGAS I GRACIA

Abans que tot, per ésser la primera vegada que prenc la paraula da
vant de tan docta Acadèmia, permeteu-me uns mots de salutació i remer
dament al seu President i als selectes Acadèmics que formen la mateixa. A
tots us prego benevolència i perdó per l'atreviment de destorbar la vostra

atenció en llegir les presents notes. que són un recull del que recordo du
rants els molts' anys que m'he dedicat al diagnòstic de malalties micro-
bianes.

.

El kala-azar és una afecció que deu ésser bastant freqüent a la nostra

ciutat, a jutjar pel que passa en altres poblacions de la conca Mediterrà
nia. I és probable que alguns casos, malgrat la creixent illustració mèdica,
passin encara desapercebuts. Per això crec convenient de parlar-ne de tant

en tant i canviar impressions entre els pràctics. per a què cadascú aprofiti
el fruit de la seva experiència personal.

Encara que avui l'endèmia no revesteix caràcters alarmants, aquesta
malaltia s'observa cada dia amb més freqüència, moltes vegades amagada
per símptomes d'infecció general que poden fer desviar el diagnòstic.
¿ Es que aquesta malaltia creix progressivament a és que és diagnostica
millor? Jo crec que les dues coses poden ésser certes.

Parlem-ne doncs, i així a poc a poc podrem establir dades sobre el
mecanisme íntim de la s'eva propagació, cosa que avui encara no es co

neix d'una manera perfecta, i podrem veure la repartició geogràfica dels
seus focus, podrem esbrinar els agents terapèutics' més convenients i, en

sems, podrem mirar de sentar les mesures de profilàxia que l'experiència
ens hagi aconsellat com més decisives.

A Espanya es porten ja publicats en detall uns 400 casos, a partir del

1912, i es creu que se n'han mencionat uns 700. Malgrat que el focus prin
cipal a inicial sigui a les costes mediterrànies, cada dia sovintegen els ca

s'os trobats a l'interior de la nostra península, Fidel Fernàndez i Camacho
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en descriuen a la província de Granada. Pittaluga a Toledo, Càceres, Ma

drid, Còrdoba i Guadalajara. Sadi de Buen ha publicat observacions molt

interessants sobre la distribució d'aquesta malaltia en les províncies de

Càceres i Toledo. uns 24 casos entre la zona regada pels rius Tietar i Tajo,
molt allunyada del mar. Mata Merchan dos casos a Badajoz, etc. Resu

mint podem dir que aquesta endèmia agafa quasi tot el litoral mediterrani

i el centre i oest d'Espanya. Madrid i Guadalajara és el punt més avançat en

direcció al Nord, encara que s'ha mencionat un cas a Logronyo, probable-
ment important. .,

A França, a més dels focus importants de Marsella i Niça, ja se n'ha

'Observat també lluny de! mar, com en el departament del Tura, Ariege i

Vosges. Els' descrits a París, procedien amb seguretat del Sud-est de la

França, però la llargada de la incubació havia permès als malalts de retor

nar a llur ciutat abans d'esclatar la infecció.

A Itàlia, lluny dels focus principals com són Nàpols, Catània i Gènova,

també se n'han observat a l'interior.

Un altre detall interessant és la freqüència d'aquesta malaltia entre els

adults'. Abans es creia que només atacava els nens, principalment entre els

límits d'un any i mig fins als cinc anys. Però s'han vist casos rars abans de

l'any i més freqüents fins als 12 anys. Aquí a Espanya. que jo sàpiga. David

Ortega en 1923 publicà el primer cas amb el quadro clínic complet i la com

provació de les leishmànies en la pulpa esplènica del malalt. L'any 1927 Be

navente publicà un cas, i posteriorment Ortega, Covisa, Vara, Gimena de la

Vega, Benavente i altres descriuen fins a 13 casos. Aquí a Barcelona, Guasch

no fa gaire temps va descriure altres dos casos a l'Acadèmia i Lab. de C. M.

de Catalunya.
Nosaltres, a Barcelona, hem vist, entre els nens, més d'una quinzena de

casos, tots amb punció de melsa i troballa Ide leishmanies positiva. Quatre
d'ells varen ésser publicats en la "Revista Mèdica de Hamburgo" l'any I926,
en un estudi sobre les malalties protozoàries a Espanya i en els "Archiv für

Schiffs-und Tropenhygiene" 1925. Band 29.
Molts d'aquests casos sols els he vist un cop, sense saber la ulterior evo

lució ni la medicació seguida. D'altres en tinc més' dades.

Descriuré ràpidament els més interessants, i dels que guardo més detalls.

Nena de 2 anys, sense antecedents patològics d'importància. Feia un

any que passava llargues temporades' en una torre d'Esplugues de Llobregat.

Jugava en un jardí que voltava la casa, amb un formós gos-policia, que no

acusava cap símptoma de malaltia. Febres de llarga durada, demacració, diar

rees, ventre abultat. Fou diagnosticada successivament de paludisme, febre

de Malta, tuberculosi intestinal, etc. Als 9 mesos de malaltia, i en vista dels

resultats negatius de les anàlisis de sang envers les esmentades malalties, es

pogué vèncer la resistència de la família i ens permeté fer una punció de

melsa. El resultat va ésser clar amb la troballa de les leishmanies, com ja es

sospitava. Tot seguit s'instituí la medicació específica amb e! stibenil. En el

transcurs de 4 mesos la malalteta millorà ràpidament i als sis mesos ja es-
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tava guarida. Han transcorregut 12 anys i la nena és avui una xamosa jo
veneta.

Nen d'un any i mig, entregat a una dida que vivia al Coll Blanch (barri
de les afores de Barcelona). Dormia junt amb quatre persones dintre una

mateixa habitació, en una espècie de barraca. Hi havia gossos. Punció es

plènica positiva, amb escasses leishmanies. El nen tenia bon aspecte, però
acusava febres irregulars, diarrees alternades amb crisis d'estrenyiment i ven
tre gros. Melsa poc aparent al tacte. Tractament amb stibenil de la casa Hey
den. Injecció cada dos dies als glutis, començant per 0'05 gr. d'aquesta sal
dissolta en 5 c. c. d'aigua destilada. S'augmentaren progressivament les do
sis fins arribar a 0'30 gr. En total es donaren uns 3 grs. d'aquesta sal, La
curació va verificar-se en un període de tres mesos'.

Nen de dos anys, habitava a Sans. Casa sense jardí i sense gossos. Molt

demacrat, gairebé caquèctic, melsa grossa que arribava quasi al pubis. Pun
ció positiva amb gran quantitat de leishmanies. En iniciar-se el tractament
amb una sal d'antimoni, va morir d'una broncopneumònia intercurrent.

Aquests tres casos eren atesos pel Dr. Pons Pascual.

Nen de 3 anys, fill del mestre d'estudi del poble d'Alamús (Lleida).
Molt caquètic. Melsa que ocupava quasi tot l'abdomen, Jugava sovint al car
rer. Gossos'. Crec que va morir, puix no he sabut res més d'ell. ni varen venir
a buscar el resultat de la punció esplènica, Hi havia nombrosos paràsits de

leishmania, uns 15 per camp. Vist pel Dr. Roig Raventós, qui volgué compro
var el diagnòstic clínic.

El quadro hemàtic era el següent:
Hematies 1.29°,000 Polinuclears neutròfils . 31

%

Leucòcits l,IOD Idem eosinòfils O »

Hemoglob .. 22 % Idem basòfils. 0,25 »

Index color. 0,91 Limfòcits 61

Grans mono. i transit. 5,°5 »

Cel-lules de Turck 2 »

Nena de 17 mesos, natural de Barcelona, Cabañes 103. Mare, 25 anys;
pare, 25 anys': sans. Un germà raquític. Avi patern mort de tuberculosi pul
monar. Nascuda a terme, lactància materna. Es el segon fill. Va néixer en

el dit carrer de Cabañes i no es va moure de Barcelona fins als 13 mesos, que
va fer un viatge a Alacant, a Benidorm, i vivia a la mateixa estació del tren.

No hi havia gossos, però sí altres animals domèstics. Als 20 dies de la tor

nada d'Alacant, notaren que les cames li flaquejaven, que estava trista í fe

brasa, desganada. Temperatures irregulars de 36 a 38's"; recàrrec a la tarda.
En examinar-la el Dr. Còrdoba, comprova: pèrdua de pes, inapetència, sopor,
febre, melsa molt grossa, diarrea. Pes 9.200 gr. Cap raquític, fontaneHa ober-
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ta, atonia muscular en les cames. Melsa que sobresurt tres dits per sota de la

vora costal, amb lleugera escotadura. La punció ens dóna abundants leish

manies lliures, formes en rosàcea i poques fagocitades dintre grosses cèHules

monocitoides de la melsa.
S'havia fet una fórmula leucocitària que copio (P. Esquerdo):

Polinuclear neutròfils.
/

.

Polin. eosinòfils i basòfils

Limfòcits. .

Monòcits. .

Monoblastres

18 %

o »

25 »

16 »

1 "

Aquesta malalteta semblà respondre bé al tractament pel stibenil, però
al cap de poc temps la família l'abandonà. Na se n'ha sabut res més.

Nena de 12 mesos, natural de Garraf, on viu. Mare, 26 anys; pare, 32
anys'. Un avort de 3 mesos. Dos germans vius. Un altre ha mort amb una

tumoració al cantó esquerre del ventre, segons conta la família (Leishmanies ?).
Nena nascuda a terme. Lactància materna. Primeres dents als 9 mesos. La

malaltia actual va començar fa un mes amb febre moderada, 38'4°, palidesa,
pes estacionari, actualment 8 kgr. Dades proporcionades pel Dr. Còrdoba, a

qui agraïm la collaboració, Melsa petita. Mama bé. Punció entre la 10.& i

II.a costella, Nombrases formes parasitàries de leishmania infantum.

Hematies 4.800,000 Polineutròfils. 8 °10

Leucòcits. 4,800 Poliesonòfi Is . I •

Hemoglob . 40 % Polibasòfils o »

Index. 0,50 Limfòcits. 69 •

Mononuclears. 13 •

Formes transit. 9 1>

Oligocromèmia. Lleugera anisocitosi. Policromatofília. Puntuació basò-

fila. Un normoblast.
'

S'inicia el tractament amb stibenil, però al poc temps la família l'aban

dona. Na tenim cap altra dada.

Nen 3 anys. Horta. Carrer Pedrell, 24. Nascut a terme. Sempre ha estat

bo. Casa assoleiada. Ara no tenen cap gos, però mesos enrera tenien un gos

policia que jugava amb la criatura. Semblava sa i sols havia passat el maquillo.
Fa 10 mesos que està malalt. Començà amb símptomes. Té gana. Ara,

<1igereix bé. Entrenyiment. Una anàlisi de 4 mesos enrera donava: Leucòcits

per m. c. 6. 100. Marcadíssima limfocitosi i monocitosi, i una aglutinació
sols positiva per al melitensi al títol del I: 80 (Valls Conforto). La punció
de la melsa donà abundantíssimes leishmanies. No he sabut res més del

curs posterior.
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Nena de 22 mesos. Calàbria, lletra B. No s'ha mogut de Barcelona. Part
normal, 6 kgrs. en néixer. Sana fins ara fa 4 mesos. No ha estat mai amb
gossos. Els pares, de bona salut. Té una germana de 10 anys també sana.
L'ha criat la seva mare al pit, fins als 6 mesos. Després, degut a un ensurt,
perdé la llet. Biberó fins ara. Pren s'Opes. Va bé de ventre.

Començà la malaltia fa uns tres mesos, per pèrdua de gana, ensopiment,
temperatures irregulars, fins a 39·. Els matins apirètica. Pallidesa progressí
va i trastorns de ventre. Sense tos; alguns ganglis' inguinals. Melsa palpable
fins a la meitat de l'abdomen. La punció dóna abundants leishmanies.

Es comença la medicació amb stibenil, 0'10 gr. cada tres dies, en total
8 injeccions. Després, una altra sèrie cada 8 dies, de 0'20 gr. La febre des
apareix i la melsa gairebé no és possible palpar-la. Les últimes injeccions, in
tramusculars, li donaren símptomes d'iritoxicació (vòmits al cap d'una hora).
Després d'un període de repòs, es continuà la medicació amb antimosan.

La malalteta la vaig veure al cap de dos anys. Estava guarida. El doctor
Pons Pascual, que l'assistia, m'ha proporcionat dues fórmules' leucocitàries,
fetes per ell, una al començament de la malaltia, i l'altra cap als finals.

Primera fórmula:

Eosinòfils.. . .

¡
Mctamielocits.

Polineutròfils.. Nucli únic. . .

�llcli ,,'gmentat.

2 % l
) 5 »

\
..17 "

34 "

Limfòcits. .

Mononuclcars.
Glòbuls rojos nucleats .

Poiquilòcits, anisocitosi i policromatofília.

58
4'5 "

2'5 »

Segona fórmula:

Eosinòfils. • .

.

l
Metamiclocits.

Polineutròfils.. Nucli únic. .

Segmentats .

Limfòcits . . . . .

Mononucleors i de trànsit

10

or3 "

42 "

J. J. c. nen de 6 anys; des de fa 4 anys viu a Mancada, petita casa ro

dejada de jardí, només de planta baixa, nova.
Va néixer bé, robust. Cap malaltia greu, sols xarampió. Fa uns 7 mesos

va començar a trobar-se malament; febre irregular fins' a 39'5°, palidesa, apri
mament, desgana i ventre inflat. Deposicions normals. No hi ha gossos en

la casa. Els pares tenen bona salut. Hi ha dos germans, més petits, sans.

La melsa està lleugerament hipertrofiada, rebassa uns dos travessos de
dit de la vora costal. La punció d'ella dóna leishmanies poc abundants. Se la
sotmet seguidament a injeccions de stibenil. No he sabut l'evolució poste
nor.
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A. B., nena de 3 anys, veïna de Sabadell. Pare de 33 anys, amb bona sa

lut. Mare de 29 anys, anèmica. Avi patern mort de tuberculosis pulmonar. Un

germ de 4 anys, sa.

Nascuda a terme'; embaràs, part i puerperi normals. Lactància artificial.
Primeres dents als 7 mesos i primers passos als I4 mesos. Malalties que ha

tingut anteriorment: distròfia, raquitisme, xarampió als 5 anys.

Actualment acusa febre irregular, desgana, amagriment i altres símp
tomes de toxi-infecció. Seroreacció negativa per al melitensi. Eberth i Para

tifus a i b. Té la següent fórmula leucocitària:

Polinuclears neutròfils.

eosinòfils.

basòfils

o "

Poiquilocitosi, anisocitosi, metamie lo

citosi, 2 0;0. Limfocitosi amb lleugera
reacció mieloide.o "

Limfòcits.

Grans monòcits. .

6[ »

18 "

Aquest constatge consta en la fulla clínica amablement proporcionada pel
Dr. Còrdoba i desconec el laboratori que la practicà:

Tres mesos després es recull una altra dada d'anàlisi de sang.

Hematies.

Leucocits.

4·100,000 Polinuclears neutròfils. 36 %

8,000 eosinòfils. I »

Limfocits . 40 "

Monocits [7 "

Formes de transició. 2 .

Mielocits neutròfils. 4 "

Normoblasts .
I "

Passen dos mesos més i acusa: febre persistent i irregular, suors, gran
desnutrició, color terrós, edemes maleolars i gran esplenomegàlia, la qual
s'havia iniciat 6 mesos abans. Té una ulceració necròtica de la boca, tos, con

gestió pulmonar i oligúria. Sense deposicions patològiques. Pesa 13 i 1/2

quilos.
Veig la malalta per a fer-li una punció de melsa i comprovar la certitud

del diagnòstic clínic. Descobreixo abundants paràsits de leishmania infantil,
formes en rosàcea i formes lliures. Alguns paràsits apareixen fagocitats per

grans cèllules mononuclears.
L'examen citològic de la sang dóna el següent resultat:

Hematies 1.880,000 Polinuclears neutròfils 4' %

Leucocits 2,800 eosinòfils o

Hemoglob 20 % basòfils. 0,8 »

Index color. 0,80 Limfocits leucocitoides 4

Id. propiament dits 71

Grans mono. sense gran. 6

Formes de trànsit. 4,2 .
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Oligocromèmia, policromàsia, puntuació basòfila, anisocitosi. Lleugera
poiquilocitosi i plaquetes disminuïdes de nombre. Abundants normoblasts
(IS % dels leucòcits).

Tractament: injeccions de neostibosan de S i !O cntgr. Vint dies des
prés mort amb símptomes de broncopneumònia del pulmó dret.

M. G., nena de 4 anys. nascuda a Barcelona, carrer de Salmerón 114.
Lactància materna, bon pes. part normal. Mai no havia estat malalta. Va viu
re durant dos anys a les Tres Torres (Sarrià). Gossos al voltant, però no hi
jugava. Ara viu al carrer dels Tres Llits, (tenda).

Començà la malaltia fa uns quatre mesos, amb desgana, pèrdua de pes,
lleugeres febres que augmentaren paulatinament, Fa dos mesos que s'inicià la
inflor de la melsa. Faig la punció i dóna abundants leishmanies. No he sabut
l'evolució ulterior. L'assistia el Dr. Zariquiey (fill).

]. Z., nen de 2 anys. veí de Sant Andreu de Palomar, carrer de la Selva,
casa de planta baixa. amb 1111 xic d'hort. Pares sans. part normal, criat al pit
de la mare. Es' el sisè fill del matrimoni. Sempre havia estat sa.

Fa uns 8 mesos que començà a trobar-se malament, dolors de ventre,
empatx, saburra gàstrica i temperatures irregulars; arriben les màximes fins a

39'5° amb lleuger augment del ventre. No conviuen en la casa gossos, gallines ni
altres animals. Ara fa 1111 mes'. el metge que l'assistia, nota l'infart progressiu
de la melsa i del fetge. En examinar-lo trobem que la melsa sobrepassa
dos travessos de dit de la línia umbilical i ocupa tota la fossa ilíaca esquerra;
arriba quasi 'fins' al pubis, Presenta anèmia intensa, abotagament de la
cara i edemes maleolars. Per a fer el diagnòstic diferencial entre kala
azar i leucèmia, fem la punció de la melsa, que dóna leishmànies molt abun
dants. La mare m'entera que fa 8 dies se li practicà al nen una altra punció
de melsa en un dispensari gratuït, i que després li varen fer, en un intèrval de
4 dies, dues injeccions de cacodilat de sosa ele 0'20 gr. Al dia següent li trec
sang i faig la formol-leucogel-reacció, que resulta fortament positiva,

Tractament seguit. Antimosan, una sèrie de 8 injeccions, una cada tres
dies. Després neoestibosan en una sèrie d'altres 8 injeccions, començant per
0'05 grs. fins arribar a 0'10 grs., en total 0'55 grs. Al cap d'un mes el torno
a veure. L'estat general és millor; ha augmentat 3 kgrs. Pesa 13 kgrs. Té
gana, i la melsa s'ha reduït en una tercera part. Els recomano una altra tan
da d'injeccions, puix la reacció al formol és encara positiva.

Pasen dos mesos i torno a veure el malalt; ha rebut 12 injeccions de
neoestibosan. Les dues primeres de 0'05 gr., altres dues de 0'10 i vuit de
0'20 grs. En explorar-lo li trobo encara la melsa del tamany de mitja taronja,
que sobresurt de la vora costal; el fetge també sobresurt dos dits. El nen
està gras, té bon color de cara i té molta gana. Pesa 1 S kgrs. Li faig una pre
sa de sang, i la formol-leucogel-reacció encara resulta lleugerament positiva,
Ningú no diria que està malalt. Aconsello repòs de 20 dies i una altra tanda
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d'injeccions, Faig ensems un altre contatge de leucocits per a poder-lo com

parar amb el fet en iniciar el tractament, El resultat és' el següent:

Contatge inictal

Hematies per milímetre cúb.

Leucocits

Hemoglobina
Index colorimètric

1.757,000

3,600
34

%

Fórmula leucocitària:

Polinuclears neutròfils 24 0/.
Id. eosinòfils o "

Id. basòfils O »

Limfocits 62'5 "

Gaans mononuclears I 1'5 "

Formes de trànsit I

Cè¡'¡ules de Turck

Metamielocits o "

Mielocits o »

És significativa la reaparició dels eosinòfils
sèrie granulosa.

Darrer contatge

4,000,000

11,800

72
%

0,87

26 0/.
7
2

55
2

2'5

3
I' 5

dels elements joves de la

N. R., nena de 16 mesos. Papiol. Pares sans. És el primer fill. Tos feri

na als 6 mesos. Xarampió fa tres mesos. No s'ha mogut de Papiol; solament

alguna vegada baixava al riu '] trobaven algun gos, No en sap cap de ma-

lalt. Na camina ni ha caminat mai.
.

Explica la família que un cop passat el xarampió, no va descendir en

absolut la febre; persistí amb ascensos de 39" i 40°, dues a tres vegades al dia

i descendint fins a 36°. Desgana i abatudíssima en el moment de la febre.

A l'exploració, es palpa la melsa de dos a tres centímetres per sota la vora

costal. Per exclusió es fa el diagnòstic de kala-azar. La punció consecutiva

ha afirma. Orines normals. Mantoux negatiu. Pes, 9,090 kgrs.
Tractament consecutiu. Neoestibosan, 0'05 grs. el primer dia i 0'10 grs.

els restants; injeccions diàries fins a la n." 7; les altres' alternes. A la sisena

injecció queda apirètica i millora l'estat general quasi immediatament. En

el descans pren treparsol. Passats vint dies una altra sèrie de neoestibosan amb

les mateixes dosis, 12 injeccions. Pesa 10.060 kgrs. Vista al cap de 9 mesos

es comprova el guariment.

P. C., nena de 14 mesos, de Sant Just Desvern. Pares sans. Sis germans;

un mort de bronquitis i un altre de kala-azar fa dos anys. Lactància materna.

Es desenrotllava molt bé; als 10 mesos pesava 10'500 kgrs. i caminava.
Fa 4 mesos que té febre, no molt alta, però constant. No té gana. Actualment
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· solament camina apoiant-se i sempre vol estar en repòs. Anèmia intensa.
Orina normal. Melsa que arriba a nivell del melic. Mantoux negatiu. Pes,
7'770 kgrs. Punció de la melsa: leishmanies intra i extracellulars (Dr. Mo
ragas).

Tractament consecutiu. Neoestibosan 0'05 i O'IQ diaris. Presenta albu
minúria lleugera, i es continuen les injeccions alternes de 0'10 grs. nou dies
més. L'albuminúria persisteix durant tot el tractament, sense augmentar. A
l'octava injecció queda apirètica.

Al cap d'un mes apareix molt millorada d'estat general i síndroma anè-
· mica; la melsa s'ha reduït a la meitat. Durant el repòs pren treparsol. Una al
tra sèrie de neoestibosan, .12 injeccions, en les mateixes dosis.

Als tres mesos comprovo la curació. Na ha tingut més febre i la melsa
· quasi no es toca. Tingué una pulmonia i guarí bé.

A l'any, persisteix el bon estat.

Aquestes dues fulles clíniques m'han estat proporcionades pel Dr. Mi
ralbell. el qual assistia les malaltetes. Jo solament vaig fer la punció de la
melsa i el diagnòstic microbiològic. El més pregon agraïment per la seva gen
tilesa.

Després dels casos relatats, permeteu-me fer unes breus consideracions
d'ordre pràctic, sobre el problema del diagnòstic. Segons he pogut compro
var, l'aspecte del malalt té un gran valor per a orientar la sospita d'aquesta
malaltia. Un clínic experimentat considerarà com de molt valor el color gro
guenc de cera, de la pell, diferenciant-lo del color terrós degut al paludisme.
A més', trobem l'enflaquiment i la caquèxia, molt més intenses en el kala-azar,
i molt sovint en aquest període s'acompanya de lesions bucals (com en el cas

ja relatat), principalment estomatitis, hemorràgies gingivals, noma.

Les diarrees mai no falten en un moment a altre de la malaltia, especial
ment en el període inicial. La febre és alta i irregular; moltes vegades té

brusques ascencions màximes en un mateix dia i - dada molt interessant -,
no és influenciada per la quinina.

La melsa és Gura al tacte i presenta sovint una escotadura en cop de des
tral. Difereix de la del paludisme perquè en aquesta malaltia és més flonja.
A més, aquesta víscera creix més ràpidament, i traspassa amb freqüència la

part mitjana de l'abdomen.
Però aquest esboç clínic no és suficient per a proporcionar-nos un diag

nòstic segur, car podem confondre aquesta malaltia amb altres' afeccions de

simptomatologia semblant, com són el paludisme ja esmentat, la limfogra
nulomatosi maligna, la sífilis espleno-hepàtica, la febre de Malta, l'endocardi
tis maligna lenta, etc. Per a fonamentar el diagnòstic ens ajudarem de les

investigacions de laboratori que ens donaran els s'ignes de probalilitat i els

signes de certitud.
Entre els primers, tenim la disminució de la xifra dels glòbuls rojos i

.Ia leucopènia amb inversió de la fórmula leucocitària. Els glòbuls rojos, en
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el primer estadi de la malaltia, no disminueixen amb gran rapidesa, però en

el període d'estat ens trobem amb xifres de 2.000.000 com a terme mig i

es pot arribar en plena caquèxia a 1.000.000 i menys, fins a 800.000. Aquesta
globulopènia es caracteritza per no obeir cap medicament, ni els que tenen

una acció directa sobre l'hematopoiesi, com el ferro, l'arsènic, la cura de

Whipple i tots els seus sucedanis.
La leucopènia l'hem observat sempre en els casos' que portem historiats,

i moltes vegades és un símptoma dels més inicials. Les xifres de 4.000 i 2.000

glòbuls blancs són habituals. Aquesta leucopènia s'origina especialment per
la desaparició dels polinuclears. Predominen llavors els limfocits amb xifres

de 50 a 70 % o els grans i mitjans mononuclears. Es, doncs, una limfocitosi

relativa. Els eosinòfils generalment no es descobreixen. En canvi, veiem so

vint mielòcits metarnielocits, com també alguns normoblasts.
La fórmula esquematitzada ve a ésser la següent:

Polinuclears neutròfils

Limfocits . . . .

Mitjans mononuclears

Grans mononuclears ,

de 20 a 30
o

» 4°') 60 »

» 15 )) 40 »

» 5) 10 »

La plaquetopènia també és molt freqüent, especialment en les formes

terminals hemorràgiques. La prova de Dukes està allargada i el temps de

coagulació retardat. La resistència globular generalment no està modificada.

I la velocitat de sedirnentació dels glòbuls rojos accelerada, excepte quan el

malalt se'n va cap al guariment, que torna a estar retardada.

La viscositat de la sang generalment està augmentada i aquesta hiper
viscositat persisteix llarg temps després de la desaparició de la temperatura i

de la reducció del volum de la melsa.
.Modernament s'han afegit altres proves de presunció, com són el test

al formol, el test a l'aigua destillada i el test a l'antimoni.
La prova denominada fonnol-leucogel-reacció és la més important. De

riva de l'aplicació al kala-azar dels treballs de Gaté i Papacostas sobre la ge
lificació dels sèrums sifilítics. Ha estat aplicada per primera vegada a aques
ta malaltia per Spackmann i després per Napier, Fox i Mackie. És molt sen

zilla i pot fer-Ia un metge pràctic sense gaires coneixements de laboratori i

sense cap utillatge important. Consisteix en tirar dues gotes' de formol del

comerç (al 40 %) sobre vint gotes de sèrum del malalt posats en petits tubs

d'aglutinació. En pocs segons, màxim en tres minuts, un doble fenòmen es

produeix: primer una gelatinització i després una opacificació blanca carac

terística. Sabem que els sèrums sifilítics es gelatinitzen més tardanament,
unes 24 hores, i que el gel resta transparent. També en el paludisme crònic

moltes vegades podem observar gelatinitzacions bastant ràpides', però l'opa
cificació blanquinosa no es presenta amb la netedat amb què ho fa en el kala

azar, i sobretot, quan es fa un tractament de prova amb la quinina, aquesta
pseudo-opacificació desapareix ràpidament, cosa que no succeeix en el kala-

.

azar. Segons Aubry i Benhamon, la presència d'una forrnol-leucogel-reacció
.

positiva, autoritza un tractament antimonial de prova. I en la pràctica vete-
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rinària. Donatien i Lestoquard han substituït la punció de la melsa, del fetge o

"de la tíbia, per aquesta reacció en el diagnòstic de la leishmaniosi canina.
Nosaltres, moltes vegades hem comprovat la utilitat d'aquesta reacció i

la influència que té sobre la marxa envers el guariment. Quan el malalt res

pon al tractament, aquesta reacció va perdent la seva claredat, i es va difu
mant fins que resta negativa. I el que la fa més intéressant, és el doble con

trol que exigeix, sense el qual no es pot acceptar com a positiva, a sigui la
producció ben clara d'un gel i l'opacificació blanca progressiva que la dife
rencia de les altres malalties en què es produeix el mateix fenòmen de gel.

Després hi ha el test a l'aigua destillada o globulin test, ideat per Bramah
chari l'any 1917. Consisteix en afegir sobre el sèrum sanguini unes gotes d'ai
gua destillada, que produeixen la formació d'un anell opac netament marcat.

Ray, l'any I92L demostrà que en la sang total també podia produir-se; dues
gotes de sang preses de l'orella, per exemple, afegides a deu volums d'aigua,
en lloc de donar una solució clara per hemolisi, dóna una solució opalescent,
que deixa ben prompte en el fons del tub un precipitat floculós.

I per últim, tenim el test a l'antimoni. Chopra, Gupta i David varen de

mostrar, l'any 1927, que les solucions de s'als orgàniques d'antimoni i espe
cialment la ureaestibamina, donaven, amb el sèrum de kala-azar, un preci
pitat floculant dens. La tècnica consisteix en emprar una solució d'ureaes

tibamina al 4 %, que es diposita en el fons d'un tub que contingui el sèrum
-que es vol experimentar. En el límit de separació dels dos líquids' es forma
un anell blanc caracteristic, Aquesta reacció no es produeix amb les solu
cions de les sals inorgàniques d'antimoni. Sembla que també s'ha pogut com

provar la mateixa reacció emprant el neostibosan.
·

Però l'element de certitud és, a no dubtar, la troballa del paràsit en la

sang o en els teixits. Les extensions de sang sols rarament permeten
descobrir les leishmanies. És un procediment poc pràctic, que comporta una

pèrdua gran de temps i que sols en les estadístiques més favorables perme
ten trobar-lo en un 20 % dels malalts.

Les sembres de sang perifèrica sobre medis especials a l'hemoglobina i

particularment sobre el medi de Novi-Néal-Nicolle (medi N. N. N.) poden
-donar cultius positius al cap de 2 a 3 dies, amb la presència dels cossos fla

gellats característics. Adler i Theodor han obtingut amb aquest procedir 33
resultats positius en 36 casos de kala-azar. Brahmachari creu que és molt més

fàcil el cultiu, si mitja hora abans de la presa de la sang es fa una injecció
· d'adrenalina.

Resta a descriure i comentar el procedir més fàcil i segur de diagnòstic,
· com és la punció de la melsa. Ella ens permet, amb una petita quantitat de
pulpa esplènica, descobrir amb gran facilitat els cossos de Leishman-Donovan.

La punció ben feta no ofereix cap perill, i dóna potser el IOD % de re

sultats positius en els malalts de kala-azar. Encara que la tècnica sigui molt
senzilla, cal que ens rodegem de certes precaucions per evitar una dislacera

ció del teixit esplènic, amb els consegüents accidents d'hemorràgia interna
. que poden aparèixer. Pittaluga, amb 1,000 puncions, solament menciona tres

. accidents. Nosaltres, entre unes seixanta puncions que portem practicades, no
hem tingut cap accident,
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Nosaltres seguim el següent modus operandi. Escollim fer-Ia, de prefe
rència, pel matí i amb el malalt en dejú. Fem ageure el nen sobre el cantó
dret, i ben mantigut per dos ajudants. Un d'ells apoia fortament la melsa so

bre la vora costal ciel cantó corresponent, a fi d'immobilitzar aquesta vís
cera. Després de desinfectar la pell amb una pinzellada de tintura de iode
s'ha de punxar en plena matidesa esplènica. de preferència en el veïnat de la
vora costal. Per a això em serveixo d'una senzilla agulla d'injecció hipodèr
mica (2'5 cm. de llargària per 6/10 mm. de calibre) enxuíada en una xeringa
d'I c. c. D'un sol cop perforo la pell i penetro en l'espessor de la melsa, pro
curant seguir els moviments d'aquesta víscera i fent aspiració amb l'èmbol
de la xeringa, la qual ha estat prèviament humitejada amb solució fisiològica,
per a evitar així el pas de l'aire. Aquesta maniobra em dóna unes 4 ó 5 gotes'
de serositat sanguinolenta (cie vegades fins 0'5 c. c.) que estenc depressa so

bre alguns portes desengrassats; i si sobren algunes gotes, faig la sembra
en medi N. N. N. Coloració consecutiva amb el May-Grunwald-Giemsa o amb
el Lestoquard (I).

Una vegada feta la punció. és convenient allitar el malalt almenys unes

24 hores. Alimentació líquida i un lleuger vendatge compréssiu d'abdòrnen,
que limiti els moviments viscerals. També és convenient donar 12 hores abans
i 12 hores després, una punció amb clorur de calci.

Altres autors fan la punció amb una senzilla agulla llarga, com les usa

des per l'oli gris, sense xeringa i sense aspiració. AI cap d'uns segons, en

què s'ha deixat lliure per a poder seguir els' moviments de la melsa, es treu

de cop i es buicla la petita quantitat de parènquima esplènic que ha quedat
dintre la llum de l'agulla, sobre tm porta, amb ajucla el'una xeringa hen seca.

Pot també emprar-se en els nens petits la punció ele la medulla òssia (Ca
rònia) en la tíbia a en I'esternó, però els resultats no són tan segurs'.

La punció elel fetge ha estat també preconitzada amb resultats semblants,
però moltes' vegades el fetge no és tan accessible com la melsa.

Com a medi de diagnstic s'han emprat també les' reaccions de clesviació
del complement i les proves d'aglutinació, però els resultats han estat incons
tants i de poca aplicació pràctica, per la dificultat d'aconseguir els antígens con

venients i la freqüent aglutinació espontània de les leishmanies en els cultius

líquids.

Parlem ara del mecanisme d'infecció en relació amb el meeli nos

tre urbà. Hem observat que la leishmaniosi és Una malaltia que ataca amb
més freqüència les famílies que viuen en cases provistes de petits horts a

jardins i situades en les afores' cie la població. Aquesta comprovació l'acaba
de fer també Giraud de Marsella. Els casos apareguts dintre el casc cie la

ciutat, sempre creiem que són importants, exemple les històries n.05 5 i 10.

Hem comprovat, també, que les classes treballadores estan més exposades

(1) Têcnica del Lestoquard. - Fixar el frotis amb alcohol iodaI (alcohol de 95·, 98 parts íln
lura de iode, 2 perta). Renlar amb alcohol ordinari per a eliminar el residu de iode. SeCllr.

Colorejar durant una hora limb aigua destllIada àcida (ph; 6) addicionada de 1/15 de sèrum nor

mal de caball I Ires goles de Irleosinal de melllé per c. c. Renlar i secar.
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a contraure-la, degut sens dubte a les males condicions higièniques de les
habitacions i al contacte més permanent amb els animals domèstics.

Dues hipòtesis expliquen avui dia el mecanisme de tranmisió i contagi.
La inoculació per picadura d'un insecte (mosquit, flebotomus, pussa, papar
ra, etc.) que agafaria el virus de la sang d'un vertebrat, gos; gat, gallina, pe
tits sauris (dragons, sargantanes) plactidactylus, etc. I la infecció per via gàs
trica, absorbint formes enquistades deixades caure a terra amb les excretes

(orina, matèries fecals) dels animals domèstics infectats. Això explicaria el
per què és més freqüent aquesta malaltia entre els nens d'un a tres anys, èpo
ca en què els petits acostumen a arrossegar-se per terra i porten a la boca
tota classe de substàncies brutes que troben a l'abast de llurs mans. A més,
ens explicaria l'enorme desproporció entre els individus adults i els infants,
desproporció que no existiria si la inoculació es verifiqués per mitjà dels in
sectes leishmanífers, que picarien indistintament a tots els' individus sense

distincions d'edat. (Benavente).
A partir dels treballs de Nicolle, sabem que el gos constitueix un re

servori de virus, possiblement de molta importància en la dissernina
ció d'aquesta malaltia. També existeix una leishmaniosi espontània del gos,
causada per un germen morfològicament idèntic al de kala-azar humà. Aques
ta leishmaniosi canina pot evolucionar d'una manera aguda, especialment en
els cadells, caracteritzada per un amagriment ràpid, amb febre bastant ele
vada, apatia, anorèxia, i algunes vegades amb una paràlisi del rren posterior;
la seva evolució, gairebé sempre és fatal, d'un a tres mesos'. I existeix una for
ma crònica, la més freqüent, que sobrevé en els animals adults i amb símpto
mes poc característics, que passa moltes vegades desapercebuda.

I s'ha observat que la repartició d'aquesta leishmaniosi és idèntica a la
leishmaniosi humana. I s'ha aconseguit inocular al gos el virus' de procedèn
cia humana. Però l'observació més acurada, no ha permès trobar l'origen d'a
questa contaminació en la majoria dels casos. S'ha comprovat també que
molts malalts no han tingut cap classe de contacte amb els gossos, la qual
cosa fa creure que la transmissió d'aquesta malaltia pot fer-se en absència

d'aquests animals. En els casos historiats, veiem que n'hi ha alguns en els
quals no s'ha pogut trobar ni el més remot indici de convivència amb aquests
animals.

Jemma, cita un casmolt interessant. En una família que havia perdut un
nen afecte de kala-azar, allunyaren sistemàticament les ocasions' de contacte

amb els gossos. N a obstant, un segon infant, nascut després de la mort del

primer, contractà aquestajrnalaltia. Això fa creure que�existia en la mateixa
casa una altra font de contagi i que el contacte directe amb els gossos' no
sembla absolutament necessari per a la transmissió de�dita�infecció.

A partir dels darrers treballs de classificació i diferenciació de les
leishmaniosis, es' creu que la leishmania donovani i la leishmania infantum cons

titueixen una sola espècie. I que la leishmaniosi visceral del gos i de l'home
són també idèntiques. No així les leishmaniosis cutànies, que serien degudes
a la leishmania tròpica (botó d'Orient, leishmaniosis cutànies del gos, gat, etc).
Ultra això, el tamany del germen vist a la melsa també és diferent. La leish
mania tròpica, és més grossa que la leishmania donovani. La primera produeix
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la leishmaniosi cutània i res més que la cutània. En canvi. la segona produeix
la leishmaniosi visceral, tant de l'home com dels animals. La leishmania cutà
nia es creu que és transmesa per la picadura cI'un insecte. probablement el
flebotomus, però la leishmania visceral poclria molt bé ésser sols tributària
d'una infecció per via digestiva, la cual cosa explicaria la seva preferència en
vers els òrgans interns.

I per acabar, permeteu-me unes quantes paraules, molt resumides i de
caràcter pràctic, sobre el millor medicament a emprar. Quan en l'any 1914
Christina i Caronia comprovaren l'eficàcia de la medicació antimonial per
al tractament de la leishmaniosi visceral interna, orientats pels treballs de
Vianna (1913) en el tractament de la leishmaniosi cutània brasilenya, es des
cobrí la mediació específica, tan especifica que pot molt bé comparar-se amb
l'efecte Ide la quinina sobre el paludisme. La mortalitat de les leishmaniosis,
que era d'un 90 a 95 per 100, baixà ràpidament al 30 per 100, i en una esta
dística de Jemma fins al 13'5 %. En els anys posteriors, els experimentadors
s'esforçaren a descobrir les' sals d'antimoni menys tòxiques i més actives, i
els tartrats varen ésser rellevats a poc a poc per les sals aromàtiques i pels
compostos pentavalents amb l'únic fi de donar en un temps niés curt i sense

intolerància. la dosi total de metall necessària per al guariment.
Entre els medicaments antimonials inorgànics tenim el tartrat doble

d'antimoni i potasi, denominat emètic Ide potasi (per a diferenciar-lo del -de
sosa) que conté el 36 % d'antimoni. S'empra quasi exclusivament per via in
travenosa i a la dosi de 0'03 grs. en 2 c. c. d'aigua destillada, Té l'inconve
nient que produeix, en forçar la dosi, una tos quintosa, molt rebel, que sobre
vé tot seguit després de la injecció, i l'aparició de mareig i vòmits en les ho
res consecutives, que poden anar acompanyades també de diarrees i enteràl
gies intenses. Fidel Fernàndez Martínez, de Granada, l'empra quan no pot
trobar les venes, en injecció intramuscular, preparant una solució de tartrat
estibiat en glicerina neutra addicionada de fenol i repartida en injectables,
de manera que cada un contingui, 0'03 grs. de substància activa. Ha observat
molt bons resultats amb aquesta tècnica. Sala Ginabreda i Calafell, han com

provat l'eficàcia d'aquesta sal en un cas resistent al neoestibosan; havia pres
la dosi màxima de 3'05 grs. sense millora, emprant la fórmula de Castellani:

Tartar emètic. . .

Glicerina . . . .

Sol. fenicada al 2 %.

Bicarbonat sòdic. .

I gr.

3° "

4° »

5 »

i donant regularment cada dos dies, durant 42 dies, 0'50 c. c. de la fórmula
esmentada, la millora no tardà en presentar-se. Les injeccions no produiren
cap abcés; solament dolor i empastament alguna vegada, conduint ràpida
ment al guariment.
de sodi, especialitzat a França amb el nom de stibial, que conté un 37'9 %
d'antimoni. És més manejable, per ésser més estable i menys tòxic. Es' dóna en
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mj eccio intravenosa a la dosi de 4 a 6 centígrams en una solució a 1'1 %.També s'ha emprat en injeccions intramusculars, però són molt doloroses.
Saha, recentment, ha preconitzat la via rectal, servint-se d'una solució al 25 %.

.

Entre els medicaments antimonials inorgànics' a pentavalents, tenim l'an-
tunosan (que he donat en un sol cas .sense resultats apreciables), la [ouadi
ne a neosantimosau, el glucòsid d'esiibamina Yamino-estiburea el stiboson el
Bayer 212 i 426, el uc�stam i algun altre q�e no recordo, qu� han estat 'as
sajats i poc després abandonats per la seva ineficàcia a toxicitat. Quedant-nossobre un terreny pràctic, hem de retenir a la memòria com els més eficaços i
que recomanen la majoria dels autors, els següents: el stibcnil, la urea-stiba
mina i el neoestibosan,

E� stibenil (aceto-para-amino-fenil-stibiat de sosa) preparat per la casa
Heyden, conté 34 % d'antimoni. És molt usat a França. Ofereix l'avantat
ge de poder-se injectar per la via intramuscular. Es comença per 0'05 grs. d'a
questa sal dissolta en 5 c. c. d'aigua destillada estèril. S'augmenta progressi
vament de dosis fins arribar a 0'30 grs. Injecció cada dos dies a la gluti.
Molts cops es manifesta la intolerància per vòmits i diarrea. Els italians pre
paren un producte molt semblant: I'estibional. Un centímetre cúbic correspon
a g c, c. de tartrat estibiat a 1'1 % i conté 0'0r8 grs. d'antimoni. És el que hem
utilitzat més sovint en les primeres històries.

La urea-stibamin« és una combinació de l'àcid para-amino.fenil-stibanic
amb la urea. No l'hem emprat per impossibílitat de trobar-lo en el mercat. Ha
estat utilitzat abundantment en la India a partir dels treballs de Brahmachari
i amb resultats brillants, segons els autors anglesos. Sembla ésser 'més actiu
que els tartrats i molt menys tòxic. Es dóna a la elosi de 5 a 25 centígrams,
que es repeteix cada dos dies, Té l'inconvenient de tenir una toxicitat varia
ble, degut, probablement, a què més que una combinació química definida. és
una barreja.

El més conegut avui dia i el més emprat en el nostre país, és el neoesti
basan (Bayer 693). El contingut en antimoni pentavalent, Íntimament unit
amb el carbon, és d'un 42 %, aproximadament. Ve tancat en ampolles se

ques i es conserva durant un temps illimitat, inclús en els països càlorosos.
Les solucions han de preparar-se en el moment d'utilitzar-les, amb aigua des
tillada estèril, i no soporten un calentament perllongat. Pot injectar-se per
via intravenosa, en solució del g al 25 % ; però injectat per via intramuscular,
les injeccions quasi no són gens doloroses i es soporten bastant bé. Es do
nen les dosis de 5 a 10 centigrams com a tractament inicial, podent arri
bar-se fins a 30 centígrams segons el pes de l'infant. Napier, en una estadís
tica de 250 casos, demostra que el neoestibosan és el millor medicament que
disposem per a combatre aquesta malaltia, ja que permet administrar en

8 dies i sense accidents d'intolerància, la dosi (2'60 a 3 grs. en l'adult, i 1'6
a 2 grs. en el nen) necessària per al guariment. Segons els autors anglesos
s'obté el guariment en un 93 % de casos. Aquí a Europa, els resultats no

semblen tan brillants. Giraud i Coulange han tingut alguns fracassos i, entre
nosaltres, Sala Ginabreda i Calafell. en 12 casos tractats, consignen 7 guari
ments i 5 morts. Això donaria un percentatge del 58'3 %. I encara, d'aquests
guariments, sols 5 són atribuïbles exclusivament al noestibosan, car les altres
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dues són fracassos del mateix (puix es va haver d'interrompre el tractament

per llur ineficàcia i continuar-lo amb el tartar emètic que va portar al guari
ment definitiu). Tenint en compte aquesta circumstància, els casos seguits
d'èxit resultarien sols del 41'6 %. Probablement aquesta diferència tan gran
amb els resultats dels autors anglesos, podria ésser deguda a què aquí el

diagnòstic acostuma a ésser més retardat que en la India, puix generalment
veiem la majoria dels malalts en plena caquèxia.

I com a final, permeteu-me exposar un propòsit. per a lluitar amb èxit
contra aquesta endèmia és necessari conèixer ben bé la s'eva extensió, la dis
tribució dintre les urbs i el probable mecanisme patogenètic. Proposaria,
doncs, la utilitat primordial, de colleccionar, en el possible, tots els casos que
han existit a Barcelona i els que puguin anar presentant-se, acompanyats de
les circumstàncies de medi que han voltat el malalt, el tractament seguit i la
seva terminació. Amb aquestes dades provaríem de confeccionar un pla, a

l'estil del que va confeccionar Benavente de la capital d'Espanya, pla on es

veiessin clarament els focus que té Barcelona, i així bastir la primera fita

per a la lluita futura contra aquesta malaltia. Això també permetria orientar
nos sobre la millor medicació a emprar en el nostre país. I per acabar, no es

diria que Barcelona no presta l'atenció deguda a aquest important problema.
problema que preocupa fondament les més populoses ciutats de la conca me

diterrània.

Discussió:

El Dr. J. ARMANGuÉ: Sempre he tingut la convicció que les malal
ties exòtiques' es troben, de vegades, a Europa, enindividus que no s'han

mogut de la mateixa. Realment així succeeix, com es pot veure repassant
la premsa mèdica. Es citen alguns exemples: entre altres, el d'un home ele

Canet, que no havia sortit mai de Catalunya, el qual sofria de filariosi, com
ho demostren les microfotografies amb què el Dr. Font i Torner va acom

panyar la història d'aquest cas.

M'he determinat a intervenir en la discussió per a parlar d'un cas de

kala-azar, eJ., tercer que es va observar a Barcelona. en el qual la inter

venció d'un gos com agent contagiant és gairebé innegable. Junt amb el
Dr. Dalmau vaig publicar breument aquest fet en la "Revista Mèdica de
Madrid" (30 de desembre de I9I5, pàg. 477)·

Es tractava d'una nena de 2 anys, amb una melsa que omplia més de

mig ventre, pell molt negra, febre alta amb irregulars intermitències, lim
focitosi, leucopènia, gran disminució d'eritrocits. diarrea. Vaig fer el

diagnòstic de kala-azar, i, per a confirmar-lo, vaig puncionar la melsa.

El Dr. Dalmau, en l'examen bacteriològic, va trobar una immensa quan
titat de cossos de leishmania donouani. En el mateix dia que es va compro
var el diagnòstic, va arribar a les meves mans un número de "Deutsche

Mediz. Wochens", en la qual revista Caronia i Christina publicaven
10 casos de kala-azar guarits per les injeccions intravenoses de tartrat

emètic, encara que més endavant un dels malalts morí de les' lesions re-
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naIs produïdes pel mateix remei. Com que llavors, o sigui 19 anys enrera,
no es coneixia encara cap tractament prou satisfactori per la leishmanio
si. vaig aplicar aquest en forma d'injeccions intravenoses a 1'1 %, comen
çant per un centígram diari, i augmentant la dosi fins a 6'5, de la qual no
es va poder passar per intolerància del ronyó. Quan es va arribar a la
quantitat total de 86 centígrams, la nena semblava guarida; la melsa molt
reduïda, el color de la pell molt clar, la febre i la sang desaparegudes, qua-.

si normalitzades. Em vaig acomiadar, i diguí als seus pares que no creia
el guariment definitiu, i que més endavant fóra bo de fer una segona sè
rie d'injeccions. Els vaig encarregar que dintre alguns dies em portessin
la nena al meu despatx. En lloc de la nena, qui comparegué fou el seu pare,
per a fer-me una petició relacionada amb la seva professió de borsista, a

la qual jo no vaig accedir; això fou la causa, sens dubte, que no em por
tessin la malalta. AI cap de molt temps vaig saber que la nena havia mort
d'una repetició de la leishmaniosi.

Vivia aquesta família en una casa amb balcons estesos d'un cap a l'al
tre de la façana, i en aquests balcons una reixa de ferro separava la part
dels dos estadants de cada replà. Els de l'altra porta d'aquest replà eren

d'un tipus oriental, que mai no es' tractaven amb ningú. Tenien un gos,
trist i malalt, al qual, sens dubte, per no tenir-lo a prop, li feien passar tota
la vida al balcó. El gos i la noieta es feren molt amics, de manera que una

gran part del dia estaven l'un prop de l'altre. L'animal morí, la nena em

malaltí i els estrangers marxaren; així és que no fou possible demanar
los-hi informacions de cap mena.

Crec que no ha de dubtar-S'e de la transmissió de la malaltia del gos a

la noia. Nicolle ja va parlar del gos com a factor de contagi, i acabeu d'es
coltar les histffries clíniques del Dr. Moragas, en les quals sovint es veu fi
gurar el gos com a possible causant del mal. ¿ No es podria, doncs, dona
da la gran quantitat de donovanies que es van trobant en la nostra ciu
tat. ordenar una inspecció periòdica i obligatòria dels gossos matriculats,
feta pels veterinaris municipals i una més enèrgica destrucció dels no ma

triculats i així potser canviaria un xic aquest trist estat de coses?
La sospita del Dr. Fernàndez Pellicer que aquesta malaltia va cada

dia en augment (encara que admet que en els nostres dies menys que abans),
no la crec fonamentada, ja que en els primers 32 anys d'exercir la carre

ra, vaig trobar quatre casos que llavors, mancats de dades, en dèiem anèmia
esplènica infantil, i ara estic segur que no eren altra cosa que leishmaniosi,
i en canvi, en els 20 anys que han passat, malgrat de tenir-hi l'atenció fixa
no n'he trobat cap més cas.

DR. E. FERN.{NDEZ PELLICER: Amb el desig de collaborar en la va

luosa cornunicació del Dr. Moragas, em permeto fer l'aportació dels casos

de kala-azar observats per mi personalment.
No són gaires, en un any i mig he pogut recollir 8 casos: 2 en nens

que vivien en Ia part alta de Sarrià, prop de les Escoles Pies; un cas al
peu de Vallvidrera; un en la barriada nomenada dels Penitents, prop de
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Can Gamis; un a Horta, i tres internats en l'Hospital de la Santa Creu i

Sant Pau, dels quals dos procedien d-el Coll-Blanc, i altre era procedent de
la regió valenciana.

L'estudi d'aquests casos és molt intéressant sota el punt de mira epi
demiològic, ja que, coincídint amb el observat pel Dr. Moragas, veiem que

tots ells habitaven en llocs de la perifèria de la ciutat, la majoria en case

tes rodejades de jardí, en llocs on no hi ha aglrneració urbana; i no hem

vist cap cas provinent de districtes on la densitat de població es excessiva.
Altra consideració és que els cinc primers casos que hem citat s'han

presentat en individus de famílies relativament benestants, en les quals
les condicíons higièniques no són pas del tot defectuoses; i alguns dels ma

lalts no ha conviscut mai amb gossos ni cap altre animal domèstic. Per aíxó,
cal preguntar-se fins a quin punt el vehicle de contagi directe poden ésser

aquests animals; i si no és possible que el dit contagi provingui de la

terra dels jardins; en aquest supost s'explicaria perquè el kala-azar pre

domina a Brcelona en la perifèria de la ciutat sobre el centre, i com no

està influït per les aglomeracions humanes.

Finalment, cal remarcar una coincidència: tots els casos citats avui

aquí, són casos de lehismania visceral. La Iehismaniosi cutània no és cone

guda a Barcelona, i això contrasta amb altres encontrades de Catalunya on

no s'ha trobat mai una esplenomegàlia Iehismànica i s'observen, en canvi,
casos de bot6 d' orient. Per exemple: la comarca del Priorat i part alta del

Camp de Tarragona.
En les esmentades comarques, d'on jo sóc fill, existia en l'època de

la meva infantesa, un bon nombre de nens que tenien el llunari; consis
tent en una ulceració crònica, única, que sempre sortia a la cara, costrosa,

que curava espontàniament, a amb vulgars remeis casers, al cap d'uns
mesos. Aquest llunari el patien més unes famílies que altres, i era fre

qüent veure'l en tots els infants d'una mateixa família. Jo, personalment,
porto a la cara una cicatriu del famós llunari.

Sempre havia cregut que el Ilunari era una forma de lupus, o altra de

tuberculide cutània, fins que vaig llegir un treball del Dr. Fullat Arago
nés, en la Revista Mèdica de Barcelona (novembre 1927), que descriu amb

el nom de llunari casos de bot6 d'orient en poblacions properes a la de

Porrera, on jo vaig néixer, amb comprovació parasitològica feta pel doc
tor Valls Conforto. També he vist descrits casos en la comarca de Tor

tosa, de Ia mateixa província, pel Dr. Torredcmé. I tot això em porta a Ia

conclusió que en l'època de la meva infantesa el botó d'orient era endèmic

an alguns pobles del Priorat, però que en aquella època no es coneixia

encara el paràsit productor. En intentar jo la comprovació, en el meu po

ble, no ha estat possible, perquè el llunari ha desaparegut totalment d'allí
i avui no n'existeix ni un sol cas des de fa bastants anys.

Es que hi ha algun factor que aclimata el paràsit en determínades co

marques i en determinades èpoques?.. Perquè Ia Iehismaniosi cutània

desapareix del Priorat i es presenta en les comarques veïnes?.. Per què
augmenta la Iehismaniosi visceral a Barcelona, il en canvi, no es coneix-
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aquí la cutània.?., Totes aquestes preguntes deu formula.r-se l'higienista.,
i estudiar bé les circumstàncies epidemiològiques de cada cas.

Referent al diagnòstic, crec que cap prova serològica pot substituir a.
l'exa.men directe del paràsit, en suc procedent de punció de la melsa. En
fer aquesta. punció d'una manera correcta no passa res desagradable, jo no
he tingut mai el més petit incident; per altra part, en aquests malalts de
kala-azar és gairebé sempre més fàcil la punció de melsa que la punció
venosa.
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Sesión científica del día 16 de enero de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Estudio cito-histológico del apéndice
vermiforme de un recién operado.

por D. JAIME PUJIULA DILMÉ

El estudio cito-histológico de un apéndice del ciego de un operado
nos ha movido a insistir sobre la cuestión ya añeja de la actividad o inac
tividad de este órgano. Aunque se ha hablado de esto y se ha combatido
en más de una ocasión la idea de ser él un órgano rudimentario, hay gente,
o tan ignorante, o tan aferrada a una idea preconcebida, que persiste en sus

trece, aun sin poder dar prueba ninguna de ello (I). Nosotros hemos dado
razones anatómico-fisiológicas y embriológicas, que, en parte al menos,
vimos luego confirmadas en una revista científica francesa, que demuestran
que no es un órgano rudimentario, Estas razones puede verlas el lector, si le
place, en nuestra Embriología del hombre y demás vertebrados, t. II. p.
22-23 (1923); ni habría por que insistir sobre el particular, si el estudio
histológico indicado no nos hubiese demostrado hasta la evidencia, cuán
acertados estamos los que defendemos la actividad del apéndice, estimado
por otros como inactivo. Daremos aquí cuenta de nuestro estudio.

I. PRECEDENTES

Se trata de un apéndice extraído a un joven de 16 años de adad que
en abril-mayo de 1931, fué víctima de un ataque de apendicitis. Vencido
felizmente el accidente, se pensó en operarle como medida profiláctica y
evitar con ello el peligro de una peritonitis mortal. Le operó el 3 I de

(I) Hay Profesor o Catedrático, cuyo nombre quiero callar aquí, que no está satisfecho hasta
que el discípulo que se examina, acierta a decirle que el apéndice del ciego es un órgano rudi
mentario,
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octubre el Dr. D. Salvador Gil Vernet, en su sala del Clínico. Recogimos
diligentemente el apéndice que era relativamente largo y delgado con una

especie de extrangulación casi media y había adquirido varias adherencias

(fig. I): todo lo cual demostró que la operación había sido acertada y aun

necesaria.
Como nuestra intención era hacer un estudio histológico, fijamos el

apéndice, inmediatamente después de cortado, en el líquido de Schaffer

(mezcla en partes iguales de alcohol de 950 o absoluto y de formol). Es
un líquido que fija muy bien los tejidos, aunque endurece mucho el material.

Para poder comparar los resultados, preparamos también para el estudio

histológico otro apéndice perteneciente a una chica de 13 años (fig. I b).
Este había sido fijado en el líquido de Rabl (mezcla en partes iguales de

sublimado corrosivo y ácido Pícrico, ambos en solución saturada). El estudio
histológico de este último no está hecho aún.

Ante todo, abrimos el apéndice de nuestro joven, escindiéndole longitu
dinalmente como se abre una lombriz. La mitad proximal tenia luz; la otra

mitad, la distal, no la tenía ya. Ambas estaban limitadas y separadas por
la extrangulación mencionada (fig. I, a). De la mitad proximal cortamos
dos segmentos transversales de unos tres milímetros para llevarlos a la

parafina. Lo mismo hicimos con el apéndice de la chica. Los cortes en

parafina fueron de 10 micras que teñimos con la doble tinción de la hema

toxilina de Delafield y eosina.

II. RESULTADO

Vamos a describir ahora el resultado de nuestro estudio histo-citológico
del segmento proximal del apéndice en cuestión; y para proceder con cierto

orden, seguiremos el de capas histológicas que integran transversalmente

este interesante órgano que completa el tubo digestivo. Como es sabido,
consta la pared del intestino de tres partes: de la mucosa, la muscular y

la serosa (fig. 2). Estos son nombres anatómicos: cada una de estas

partes consta a su vez de capas histológicas.
a) La mucosa está compuesta por un epzteli'o y una túnica conjuntiva:

ésta se junta aquí con la submucosa de carácter también conjuntivo.
b) La muscular está representada por varias capas de fibras muscu

lares lisas: una circular interna y otra longitudinal externa. Pero también

pertenece a este sistema la llamada muscular de la mucosa (fig. 2) que en

algunos casos forma asimismo una capa casi cerrada, de curso longitudinal
como la externa. De modo que entonces resultan dos capas musculares

lisas longitudinales, y una circular: ésta queda en medio.

e) La serosa es una capa conjuntiva, revestida por un endotelio. Es

interesante esta capa por varios conceptos: desde luego es ella la portadora
de los vasos y nervios que provienen del mesenterio. Es, además, la conti

nuación del peritoneo, toda vez que es el mismo peritoneo, reflejado sobre

las vísceras como se demuestra en Embriologia (I).

(I) Véase la Embriologia del hombre y demás vertebrados del autor t. II. p. 52 (1923)
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Esto supuesto, examinemos estas diferentes capas histológicas, proce
diendo de dentro a fuera.

III. DATOS HISTO-CITOLÓGICOS

Epitelio. El epitelio está formado, en nuestro material, por células

prismáticas muy alargadas (fig. 3 y 4). Posee, como otras partes del intestino,
sus vellosidades y senos, aunque poco profundos (criptas o glándulas de
Lieberkiihn). Una diferencia notable hemos observado entre el epitelio de
las partes salientes o vellosidades y el de las hundidas en criptas; a saber,
en el de éstas, todas las células son caliciformes y casi todas llenas de mu

cina (fig. 3 y 4); al paso que en aquéllas no, sino simples células prismáticas
sumamente alargadas, como está dicho. Además, el núcleo de los lomos o

partes salientes es extraordinariamente alargado, siguiendo la forma de la

célula, como si quisiera conservar la relación núcleo-protoplásmica aun

desde el punto de vista morfológico; en las células caliciformes de los senos,
por el contrario, es redondo u ovalado (fig. 3 y 4).

Tambien hemos de llamar la atención sobre la circunstancia de que en

algunos puntos el epitelio parece estar en manifiesta degeneración (fig. 4):
todas las células se ofrecen extraordinariamente alargadas, como ya se ha
indicado, recordando las fibre-células del cristalino en formación, de suerte

que en el corte perpendicular a la superficie, el epitelio representa una

ancha lámina de más de 50 Il- que bordea la papila o vellosidad intestinal

(fig. 3 y 4). Pero lo que evidentemente habla en favor de una degeneración
celular, es el núcleo de estas células, que también se alarga de un modo
exorbitante y se deshace: su cromatina ya no guarda regularidad alguna
(fig. 4). En otros puntos o en otras vellosidades se conserva en muy buen
estado (fig. 3 y 4): sus células, aun que tambien alargadas, no alcanzan ni
con mucho las dimensiones de las células epiteliales en degeneración. El
núcleo, algo alargado conforme exige la longitud de la célula, tiene todo el

aspecto de sano y funcional.
Donde el epitelio está bien conservado está provisto de cuticula muy

clara en el polo libre, de una membrana basal en su base (fig. 3 y 4).
Finalmente, como debajo del epitelio, en la túnica propia, existe una

inundación de linfocitos, como luego expondremos, se ven éstos atravesar

aquél, de manera que en la banda epitelial, además de los núcleos propios
de las células epiteliales, existe, en todas las alturas del epitelio, multitud
de núcleos que son de otros tantos linfocitos que ascienden de las placas de

Peyer (fig. 3). Este paso de células libres a través del epitelio se consignan
en Histología animal, como todo el mundo sabe, con el nombre de dúzpe
desis.

Túnica propia. Debajo del epitelio y separada de éste por la mencio
nada membrana basal, se halla la túnica propia, representada por el conjun
tivo que llena las papilas a vellosidades, recubierto y casi enmascarado por
la multitud de leucocitos de las placas de Peyer. A ella sigue una submucosa

muy extensa, sin límites muy precisos, formando la masa principal conjuntiva
de la pared intestinal del apéndice (fig. 2). El tejido conjuntivo fibroso de
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que consta, se presenta en haces compactos con abundancia de fibras
elásticas, que resaltan mucho por su color pálido a blanquecino.

Este espacioso lecho conjuntivo de la túnica propia y de la submucosa
es asiento de multitud de formaciones. Ante todo, inmediatamente debajo
del epitelio de las vellosidades se ven campos inmensos de linfocitos (fig. 2),
constituyendo las llamadas placas de Peyer, que vienen a ser conjuntos de
folículos cerrados, fusionados entre sí. Cada folículo es un verdadero
manantial de linfocitos, los cuales, saliendo del lugar de su producción,
atraviesan por diapedesis el epitelio, para saltar a la luz del tubo intestinal,
mezclarse con su contenido y entablar encarnizada lucha con elementos
dañinos, como son las bacterias y sus toxinas.

Hemos de mencionar, en segundo Jugar, los haces musculares de la
muscular de la mucosa, que son sumamente escasos y corren longitudinal
mente (fig. 2).

En el tejido conjuntivo, correspondiente a la submucosa, aparecen
multitud de vasos, arteriales, venosos y linfáticos (fig. 2), hallándose natural
mente los más grandes, más próximos a la capa muscular circular.

Con frecuencia se tropieza en la observación microscópica del conjunti
vo de la mucosa, con grupitos de linfocitos alterados, con núcleo picnótico,
deformado y muy tingible (fig. 5): no es raro ver la fusión de varios de ellos.
Además, abundan también las células plásmicas (fig. 6) que recuerdan las
de la placenta.

Hemos de llamar asimismo la atención sobre el plexo nervioso submu
cosa a de Meissner. Al recorrer el campo tropieza uno con pequeños ganglios
de este plexo. En cada ganglio, por pequeño que sea, suelen encontrarse,
al lado de alguna neurona relativamente bien conservada, otra u otras en

degeneración (fig. 7).
Aunque no muy abundantes, se encuentran también islas de tejido adi

poso; a veces son unas cuantas células, otras, campitos no tan reducidos.
La muscular. Así llamamos aquí por antonomasia las dos muy nota

bles capas de fibras musculares lisas que movilizan .la pared intestinal,
produciendo los movimientos peristálticos. En el apéndice que estudiamos,
estas capas son fundamentalmente las mismas que en todo el intestino: una

circular (interna), y otra longitudinal (externa). La primera ha perdido
bastante de su compacidad, parece disociarse y aun ramificarse. Pero no

está todo aquí. Al examinar la preparación, bien pronto se ela uno cuenta
de que la capa circular no sólo se ofrece algo irregular y disociada, sino
también en manifiesta alteración a degeneración. Puntos hay en que uno

duda si es tejido conjuntivo a muscular lo que tiene a la vista, a causa de

que las fibras musculares lisas parecen estirarse, adelgazarse y hacerse tor
tuosas (fig. 8). El núcleo' también se alarga, adelgaza y viene a reducirse a

una pequeña hinchazón de la fibra. Esa transformación a metaplasia se

puede perseguir en un mismo punto, ya que en un mismo haz se hallan
fibras en distintos grados de esta metaplasia degenerativa, según entendemos.

En la capa muscular longitudinal no es fácil apreciar la transformación
de los elementos musculares lisos, por cuanto éstos aparecen en el corte

(transversal) seccionados transversalmente (fig. 2). En todo caso esta capa pa
rece mejor conservada y desde luego no se ven en ella señales de disociación.
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Entre las dos capas existe de ley ordinaria una capa de conjuntivo
laxo que las une y es portadora del plexo mientérico o de Auerbach. Esta
capa de tejido conjuntivo laxo, o no existe, o está reducida a su mínima
expresión como que parece indeslizable una capa muscular sobre otra. En
parte puede esto obedecer a que las fibras musculares lisas de la capa cir
cular estén en metamórfosis degenerativa y apenas se puede distinguir del
conjuntivo y viceversa.

Nos hemos fijado especialmente en el plexo mientérico, localizado es

pecialmente en este lugar. No hay que trabajar mucho para descubir
ganglios de dicho plexo (fig. 9) que en general son mayores que los del
plexo submucoso a de Meissner. También en estos ganglios nos ha parecido
ver manifestaciones de índole degenerativa; pues en un mismo nido de cé
lulas ganglionares es muy notable la diferencia entre célula y célula, respec
tivamente entre núcleo y núcleo (fig. 9).

La serosa. Finalmente, la última parte, la más externa de la pared del
apéndice vermiforme que nos ocupa, es la serosa, sobre la cual hay poco
que decir. Está constituída, como dijimos, por conjuntivo y una capa endo
telial que la limita hacia fuera. En nuestros cortes se presenta algo desga
n'ada: lo cual no es señal patológica; mejor parece interpretarse como

efecto mecánico de la técnica,

IV. INTERPRETACIONES

Al tratar de sacar algunas consecuencias de los hechos observados, he
mos de evitar todo peligro de errar; y desde luego tener presente que el
apéndice estudiado se ha de considerar como enfermo, desde el momento
que estuvo inflamado, de donde resultó la necesidad de la operación, aun
que ésta tuvo lugar unos meses más tarde. Además, las adherencias que
había contraído, seguramente al tiempo de la inflamación, no desaparecie
ron. Esto" ya nos explica bastante el estado de alteración que hemos consig
nado, o, al menos, sospechado, al describir los datos histo - citológicos:
porciones de epitelio con células excesivamente alargadas y muchas
deformadas; fibras musculares lisas en regresión morfológica; ganglios
tanto del plexo submucosa como del mientérico en degenèración. Todo
esto puede ser (lo es seguramente) efecto patológico y, por consiguiente,
sin ninguna relación filogenética. Para nuestra interpretación tenemos razo
nes positivas; para la filogenética, si alguno pretendiese cavilar, no existe
ninguna.

Pero, además, tenemos aún en este mismo material hermosos datos
que se convierten en poderosas razones para deshacer el fantasma filogené
tico que se han forjado los evolucionistas, al ver en el apéndice vermifor
me un órgano rudimentario, Porque si lo fuese, si tuviéramos un órgano sin
función, no se explicaría que pudiera irritarse; nadie podría señalar de dón
de la perturbación de un órgano que no tiene que ver con la función diges
tiva, ni con ninguna otra función, toda vez que por suposición ninguna tiene.

En segundo lugar, es más claro que la luz de mediodía que el órgano
estudiado es activísimo, cuando menos en la formación de linfocitos, puesto
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que la mucosa y aun en parte la submucosa está inundada de estos

corpúsculos; corpúsculos que verifican una constante diapedesis, como ates

tiguan nuestros cortes (fig. 3); y esto sobre todo en el estado patológico en

que se hallaba el órgano.
No sin razón, pues, se ha considerado el apéndice del ciego como la

amigdala intestinal (Cyon), cuya conveniencia se le alcanzará a cualquiera
que no ignore la multitud de bacterias que llevan las substancias fecales

que en el ciego se acumulan.
A esto se añade que las células caliciformes de las criptas a glándulas

de Lieberkühn muestran gran actividad, dado que la mayor parte de ellas

están en estado de repleción. Todo nos dice que el apéndice es un órgano
auxiliar e integrante del tubo digestivo.

Apenas merece la pena detenernos en la objeción de parte de los evo

lucionistas, cuando dicen, en prueba de que es un órgano inútil y rudimen

tario, que su amputación no lleva consigo ningún transtorno en el organis
mo. Esta es una razón muy poco convincente y se mostraría muy poco filó

sofo quien la quisiese argüir. En estado patológico su amputación no sólo

no lleva consigo ningún transtorno para la vida, sino que también quita el

existente que la amenaza. Mas de aquí no se sigue que sea un órgano inú

til, ni mucho menos rudimentario. Porque toda esa argumentación tiene una

perfeeta réplica en un dedo gangrenado, cuya amputación no lleva de suyo

ningún transtorno para la vida con ser él, estando sano, utilísimo al orga
nismo. Esto y aun mucho más se puede decir del apéndice en cuestión, y
decimos mucho más, porque hay razón especial para que su falta a ampu
tación no sea de consecuencias para el organismo; pues existe el principio
de correlación, en virtud del cual su función puede ser suplida por otro u

otros órganos: lo cual no vale para el dedo, que el principio de correlación

no puede suplir, produciendo un medio que le supla o le equivalga. Luego
ni la histología ni la fisiología (I) apoyan en nada la hipótesis evolucionista.

De la embriología ya nos ocupamos en otro lugar, donde demostramos que
desde el punto de vista organogénico no es el apéndice del ciego humano

un órgano rudimentario, sino una diferenciación del intestino grueso mode

lado por el principio embriológico del crecimiento desigual, como los demás

órganos de la economía.

Concluyamos, pues, cuán errados andan los que a la luz del principio
filogenético quieren interpretar ciertos hechos que jamás han tenido que
ver con la filogénesis. En cambio, por la del principio fisiológico teleológico
se puede explicar todo sin ningún tropiezo (2).

Queremos terminar esta comunicación haciendo alguna observación,
más bien de índole moral que de ciencia positiva, y es que, si los datos cien

tíficos demuestran que el apéndice íleocecal es un órgano en función y par
te integrante del tubo digestivo, ningún cirujano puede amputarle sin nece

sidad, como no se puede cortar a nadie un dedo sano. Los que lo cortan

siempre que se les pone a tiro, so pretexto de una medida preventiva, obran

(I) Véase «Embriología del hombre y demás vertebrados", t. II, pág. 22-23 (1923).
(2) «El principio filogenético y el teleológico en la investigación científica", Congreso de

la Asociación Española para el progreso de las Ciencias de Valencia.
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muy mal; y no les excusa la pretendida profilaxis. La profilaxis, en todo

caso, ha de consistir en fortificar un órgano, no en amputarlo. Por lo demás,
a nadie se le ocurrirá la extirpación de cualquier otro órgano del cuerpo

que pueda enfermar como v. gr., la mama de la mujer, donde con harta

frecuencia se ceba el cáncer. y no se nos diga, como alguno ha pretendido,
que una cosa es la teoría y otra la práctica. Porque si la prática está contra

algún principio de razón, como en nuestro caso, es detestable y se. ha de

evitar, siguiendo el principio de un gran pensador: «Non quod fit; sed quod
fiere debit.» «La norma de toda acción no es ni ha de ser lo que se hace,
sino lo que se debe hacer.»



Sessió científica del 30 de gener de 1933.

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Reactivació dels focus tuberculosos latents

i bacils de Koch "de sortida"

pel Prof. EMILE SERGENT

La recent cornunicació dels Drs. Jean Troisier i de Sanctis Monaldi (r)
ha agitat davant l'Acadèmia una qüestió d'actualitat: la bacil-Ièrnia tuber
culosa i la seva significació clínica real. Si l'estudi i la recerca de la
bacil-lèmia tuberculosa interessen als bacteriòlegs, no poden, tampoc, deixar
indiferents als clínics. L'observació clínica, veritable experiència espontània,
pot proporcionar documents, la vàlua dels quals és incontestable i conserva

tots els seus drets en la interpretació i la discussió cie les constatacions fetes

al laboratori.
.

La noció de la bacil-lemia tuberculosa no és pas nova, certament; basta

llegir les pàgines que li dedica Calmette en el seu bell llibre sobre La

iufeceió ôacil-iar i la tuôercuiosi per a reconèixer la importáncia que li han
dat els bacteriòlegs i els clínics i per a remarcar les divergències que han

separat els autors, almenys pel que fa a la freqüència.
Les recerques de Lœwenstein acaben cie ratificar l'actualitat de la

qüestió, al mateix temps que tendeixen a estendre considerablement el
domini de la tuberculosi. En efecte, gràcies a una tècnica, que qualificaré
de sensiôiüssirna, la presència dels bacils de Koch en la sang apareix
com extremadament freqüent i encara mès, la constatació de la bacil-lèrnia
tuberculosa en bon nombre de malalties, l'origen de les quals és desconegut
encara, condueix a relligar aquestes malalties a la tuberculosi, tals com, per

exemple, el reumatisme articular agut i l'esclerosi en plaques.
.

No gosaré, no essent bacteriòleg, discutir a fons el crèdit que cal ator

gar al mètode de Lœwenstein, encara que existeixi el dret - i uns quants

bacteriòlegs l'han exercit - de posar en guàrdia contra les causes d'error
d'una tècnica que ha d'ésser reglada amb una precisió rigorosa. Admeto
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que el mètode de Lœwenstein ens permet
-

preses totes les precaucions
contra les causes d'error - de revelar més segurament la presència dels ba

cils de Koch en la sang circulant i, per consegüent, de constatar que la

bacil-lèrnia tuberculosa és més freqüent del que generalment es creia.

Però jo plantejo el problema sobre un altre terreny: ia constatacià de la

àaailëmia tuberculosa dóna al díuic el dret de concloure que els accidents

patolôgics, que els trastorns i símptomes diuersos que observa, són imputables
a la tuôerculosir

No ho crec, i reforço les reserves de Troisier i de Sanctis Monaldi, de

Debré i Coste (2), de Philibert (3) i de nombre d'altres autors. El fet de

posar en evidència elbacil de Koch en la sang circulant no implica necessa

riament que la malaltia en curs sigui deguda a aquest bacil, encara que la

inoculació al cobai en demostri la virulència. Aquest fet indica simplement
que hi ha bacils de Koch en circulació en -la canalització vascular sanguínia,
sense autoritzar a admetre que aquesta bacil-lemia és durable i no sola

ment efímera: la noció de les descàrregues bacil·lars ha quedat ben esta

blerta per l'observació clínica.
Al costat d'aquesta primera noció ha de posar-se la de la reactivació

dels focus tuberculosos latents, que Calmette, Loomis, altres i jo mateix

amb Durand i Turpin hem pogut comprovar (4) i que ens permet de com

prendre per què les reinfeccions tuberculoses són al més sovint autògenes:
els bacils han restat virulents dintre focus antics que es desvetllen gràcies
a una circunstància ocasional intercurrent (surmenage, traumatisme, malaltia
infecciosa o d'altra mena ... ); el bacils, possats així en llibertat, passen al

torrent circulatori; és la descàrrega bacil-lar, és la bacil-lèmia, que serà

més o menys efímera o més o menys duradora.

Si la descàrrega és de curta duració, si no és massa abundant, si no
és molt virulent, els bacils podran ésser eliminats pels emunctoris naturals

(fetge i intestins, ronyons), sense determinar cap manifestació patològica
nova; mereixeran veritablement la denominació de « bacils de sortida».

O bé, si la descàrrega és de més llarga duració, si és molt abundant,
si és molt virulent, els bacils, en comptes d'ésser eliminats pels emunctoris

naturals, es fixaran en algun punt de l'organisme, colonitzaran i deterrni

naran accidents inmediats o tardans.

Troisier i de Sanctis Monaldi ens han aportat tres observacions que
ens han permès de concloure que el bacil de Koch pot ésser posat en

evidència en la sang d'individus aparentment no tuàeradosos, en el trans

curs de malalties agudes no tuberculoses. Aquests individus, com gairebé
la totalitat dels adults, devien ésser portadors de focus tuberculosos latents;
la infecció aguda intercurrent ha provocat la descàrrega bacil·lar; aquesta
no ha canviat en res l'evolució de la malaltia provocadora, la simptoma
tologia de la qual roman del tot independent d'aquesta bacil-lèrnia «de

sortida»,
Però, com ha fet remarcar Netter, convé de tenir present que aquestes

descàrregues bacil-lèrniques poden provocar, tal com he dit, la producció
de colonitzacions bacil-lars que quedaran silencioses més o menys temps r

o que, de cop, donaran naixença a una empenta evolutiva, la qual no tin-
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drà de comú amb la malaltia desencadenant més que un lligam cie causa a

efecte, sense cap confusió simptomatològica.
Vull insistir sobre aquesta darrera consideració; des ciel punt de vista

clínic, l'expressió «bacils de Koch cie sortida» ha d'ésser definida: un bacil

de Koch de sortida és un microbi posat en llibertat i que s'elimina pels
emunctoris naturals; una bacil-lemia, amb descàrrega bacil-lar, provocada
per una malaltia infecciosa aguda, no es clistingeix clínicament d'una

descàrrega bacil-lar provocada per tota altra circumstància ocasional capaç
cie rompre l'equilibri inestable d'una tuberculosi latent i de desvetllar un

focus tuberculós ensopit; qualsevulla que sigui la causa cie la descàrrega
bacil·lar, de la fase bacil-lèrnica, aquesta no tindrà efecte patògen (bacils
de Koch "de sortida s ) o anirà seguicla de l'aparició cie manifestacions tu

berculoses generalitzades o localitzades, agudes o lentes, fins i tot tardanes

i llarg temps latents (bacils de Koch no eliminats pels emunctoris naturals i

productors de colònies).
L'observació clínica, metodicament associada a les constatacions de

laboratori - és a clir, la clínica de debó, en el sentit elevat cie la paraula -

permet de reunir nombrosos cassos que il-lustren els comentaris que acabo

de presentar.
Com a exemples, citaré les dues observacions següents.
Un home, portador de lesions fibre-calcàries, nodulars, múltiples, en

tots clos camps pulmonars, cau presoner a darreríes de la guerra i és sotmés

a treballs feixucs en les trinxeres alemanyes reculades; mal alimentat, s'a

prima; comença a tossir; estant cie servei, s'asseu, esgotat, en un marge i

cleixa anar el carretó que empenyia; el sentinella alemany li pega un violent

cop de culata a la regió lumbar dreta; poca estona després orina sang; té

durant alguns anys, de tant en tant, hematúries i accessos cie febre; hom
acaba per reconèixer-lo afecte cie tuberculosi ciel ronyó clret; la nefrectomia

permet de constatar que el ronyo dret no és més que una caverna. Per bé

que la recerca de la bacil-lèrnia no s'hagi practicat en el moment cie! seu

captiveri, es pot admetre que, en aquest home, exhaurit per fatiga, els

antics focus tuberculosos silenciosos del pulmó han entrat en reactivació,

que han estat el punt de partida de descàrregues bacil-lèmiques i que la

ruptura d'un vas renal, provocada pel traumatisme brutal i certificada per

l'hematúria, ha abocat en el parènquima renal, on han colonitzat localment,
bacils que circulaven dintre la sang (S).

Afecte d'una endocarditis infecciosa a la qual sucumbeix al cap de

tres mesos, ingressa un jove en el meu servei. A les acaballes de la seva

malaltia apareixen un vessament pleural doble i una ascitis. El cultiu de

la sang pel mètocle Loewenstein, primerament negatiu, ha permès, a la fi,
de constatar la presència de bacils cie Koch; així mateix, e! bacil de

Koch ha pogut ésser trobat en el líquid pleural, el qual, inoculat, ha

donat la tuberculosi experimental.
Aquestes dues observacions permeten de reconèixer que el bacil de

Koch, sortit de focus tuberculosos antics, latents, endormiscats, ha pas
sat a la sang, que no ha estat pas eliminat pels emunctoris naturals i que
ha provocat la determinació de localitzacions tuberculoses evolutives, allà

per efracció traumàtica veritable, aquí per escampall en les seroses.
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Podria resumir en una breu fórmula les idees i els fets que acabo

de comentar: «el bacil de Koch «de sortida» vist per Ult clínic».
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Sesión científica del día 6 de febrero de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

'Contribución al estudio de las perturbaciones
glucémicas en la esquizofrenia.

por los Dres.

JOSE PONS BALMES Y E. IRAZOQUI VILLALONGA

Débense a Weston los primeros estudios sobre las alteraciones glucémi
cas en enfermos mentales. En un primer trabajo estudió las alteraciones de
a glucosa en la sangre y en el líquido cefalo-raquídeo, y en el segundo (z)
se ocupó de los cambios químicos en la sangre (cloro, calcio, urea, gluco
sa). No llegó a conclusiones concretas, pues solo examinaba muestras de

sangre en ayunas, las cuales por lo general son normales. Kooy (3) estudió
las variaciones glucémicas en ayunas y después de una comida de prueba
(IOO gramos de pan y zoo gramos de leche) en una serie de casos de esqui
zofrenia, epilepsia, demencia paralítica y melancolía ansiosa, apuntando la

posibilidad de que cada grupo mental tenía una curva característica. Desde
estos trabajos, varias han sido las aportaciones (que iremos citando en el
curso de este trabajo) las cuales demuestran unánimemente la gran frecuen
CIa de dichos transtornos en esta clase de enfermos. Este es el punto de
coincidencia de todos los trabajos y sobre el cual no existe discusión.

La confusión comienza al querer esclarecer la significación clínica y
patogénica del transtorno glucémico, cristalizando este estado de opinión,
en teorías y conclusiones muy diversas.

Al lado de investigadores como Kooy (3) y Drury y Farran-Ridje (4)
que describen una perturbación glucémica en cada tipo de transtorno men

tal, existen otros como R. Strom-Olsen (5), que en un trabajo reciente no se

atreve a sacar conclusiones parecidas, después del estudio de sus casos y
del de la literatura existente.

Lo mismo ocurre respecto a la valoración de la perturbación glucérni
ca, como método diagnóstico y pronóstico, señalándose aquí también pun-
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tos de vista diversos. Mc. Cowan y Quastel (6) admiten una orientación pro

nóstica con el estudio de la tolerancia para la glucosa en los maníacos-de

presivos. En cambio, la mayor parte de investigadores coinciden en que en

la actualidad estas pruebas no pueden ser empleadas corrientemente como

procedimiento diagnóstico o pronóstico.
Este estado de confusión reinante en lo que se refiere al aspecto clíni

co, es decir, al de la mayor o menor proporción de clichas perturbaciones

glucémicas en las distintas enfermedades mentales, relación con la fase evo

lutiva, pronóstico, etc., aumenta todavía al pasar al otro aspecto que pre

senta el problema, el del origen, la patogenia de estos transtornos de la re

gulación glucémica.
Mc. Cowan y Quastel, en el trabajo citado anteriormente y en el cual

estudian preferentemente los maníacos-depresivos, creen que la tensión

emocional del enfermo es la causa principal de dichos trastornos, y obtie-.

nen los resultados más demostrativos en melancólicos con fuerte tensión

emocional.
Esta opinión sustentada por la mayor parte cie autores para la expli

cación de los transtornos glucémicos en esta clase cie enfermos, hace de la

hiperglucemia el testigo humoral de la emoción. En este caso sería este mé

todo un proceclimiento biológico para la exploración de la efectividad.

Esta explicación que es plausible y que tiene muchos puntos de apoyo'

para este grupo de enfermos, pues es de antiguo conocida la acción hiper

glucemiante de las emociones, resulta aventurado extenderla a los restantes

casos, siendo lo lógico suponer que en cuadros tan dispares como el del es

tupor catatónico, demencia senil, melancolía, epilepsia, etc., la patogenia
será distinta.

Mann (7) en unos cie sus trabajos, hace un estudio detenido de los di

versos factores que pueden intervenir para explicar las perturbaciones glu
cémicas, y cita un factor tiroicleo, pituitario, suprarrenal, pancreático y he

pático, opinando que los transtornos gIucémicos pueclen ser expresión de

una perturbación metabólica de causa general.
Recientemente Mann y Scott y Golla (8), siguiendo un criterio unicista

respecto a la patogenia de estas alteraciones, piensan en un disturbio ciel

equilibrio ácido-básico como causa fundamental. .

Resumiendo, los tres criterios más destacados, son: el que relaciona los

transtornos del metabolismo hiclrocarbonado principalmente con la afectivi

dad; el que hace responsable de los mismos a trastornos somáticos princi
palmente endocrinos; y el que ve en un transtomo del equilibrio acido-basi

co la causa principal de esta alteración glucémica.
Planteada así en líneas generales el estado actual de esta cuestión, va

mos a entrar en el estudio del material objeto de nuestro trabajo, en el cual

trataremos de las alteraciones glucémicas en los enfermos esquizofrénicos,

punto muy debatido y sobre el cual están menos de acuerdo los diversos

autores que han tratado estas cuestiones.
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MÉTODO DE ESTUDIO

Todos los enfermos han sido antes debidamente historiados y explora
dos, habiendo anotado todos aquellos que se encontraran afectos de un

transtorno orgánico manifiesto que pudiera falsear los resultados.
A cada enfermo se le ha practicado la determinación de la glucemia en

ayunas y después se le administró 50 gramos de glucosa disueltos en ISO
gramos de agua, verificando la determinación de la glucemia cada 30 minu

tos durante 2 horas, o sea cinco determinaciones de glucemia para cada en

fermo. A la hora de la administración de la glucosa se ha buscado en la

-orina acetona y glucosa. En algunos casos esto no ha sido posible, debido
al negativismo del enfermo, no empleando el cateterismo para evitar todo
factor emocional que pudiera modificar el resultado.

La determinación de la glucosa se ha realizado con el fotómetro de

Vernes-Bricq-Ivon empleando la técnica introducida por el «Institut Prophy
lactique» que se inspira en un trabajo de Folin, y que está basada en la re

ducción por la glucosa del ferricianuro potásico en medio alcalino, midien

do el ferrocianuro formado, por la formación del azul de Prusia. Esta téc

nica, además de una gran exactitud, ofrece la ventaja sobre otros procedi
mientos, como el mismo de Fontes-Tiviole, de algo más de rapidez para las
determinaciones en serie.

Se considera como normal una curva cuando a las dos horas desciende

el nivel glucémico al valor normal o por debajo de éste. Normalmente e!
acmé de la curva no rebasa 1.80 ó 2 gramos por IOOO y se presenta gene
ralmente en la primera hora. De modo que consideremos como anormal una

curva alta o prolongada.
Uno de los puntos que se prestan a confusión es e! querer comparar la

anormalidad de varias curvas y para evitar esta dificultad Mc. Cowan y
Quaste! han ideado una expresión cuantitativa, numérica, para cada curva

por medio de un índice que denominan hiperglucémico y que se obtiene
dividiendo la diferencia entre el nivel de la glucemia a las dos horas y e!

que tenia en ayunas, por la diferencia entre la glucemia máxima y en ayu
nas, multiplicado por 100.

Glucemia 2 horas glucemia en ayunas
I-H= X 100

Glucemia máxima glucemia en ayunas

El I-H. máximo, se obtiene, como se comprende, cuando el acmé de

la curva se presenta a las dos horas, y en este caso su valor es de 100.

Cuanto más normal es la curva, es decir, cuando más se aproxima la gluce
mia de las dos horas a la de ayunas, el I-H se va acercando más a 0, que
es e! que se obtiene cuando a las dos horas el nivel glucémico es igualo
inferior al de ayunas.

.

Se considera como normal un I-H entre ° y ro, como medianante ele
vado entre 10 y 50, y ya francamente elevado, expresión de una disminu
ción considerable de la tolerancia para la glucosa, cuando da valores por
encima de 50.
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En cada enfermo hemos determinado el metabolismo basal, para justi-·
preciar debidamente un posible factor tiroideo. En algunos casos no se ha

podido llevar a cabo la determinación por el negativismo acentuado del

enfermo. En los casos de alteración más franca de la curva glucémica, he
mos determinado la reserva alcalina siguiendo la técnica de Van Slike, para
valorar el factor acidósico, que orientaciones recientes señalan como el prin
cipal responsable de estos transtornos.

En todos los enfermos hemos practicado las pruebas vagosimpáticas
con la adrenalina, atropina y nitrito de amilo, pues un factor simpaticotóni
co se ha señalado también como importante en la patogenia que estudiamos.

Finalmente, en algunos casos hemos determinado la glucosa en el líqui
do cefalo-raquídeo.

CAsuíSTICA

Presentamos 35 casos, que distribuímos para su exposición y crítica en

tres grupos. En el primero estudiamos 13 casos de estupor catatónico; en

el segundo 5 casos de postencefalitis; y en el tercero 17 casos de esquizofre
nia fuera del estupor.

ESTUPOR CATATÓNICO

Hemos podido disponer de 13 casos, la mayoría enfermos jóvenes,
unos al poco tiempo de comenzar el proceso esquizofrénico y en otros al
cabo de unos años de evolución. Todos ellos han sido detenidamente exa

minados para valorar debidamente todos los factores que a priori pueden
intervenir disminuyendo la tolerancia para la glucosa. De los 13 casos, 9 es

tán en perfecto estado general. El caso 2 bastante desnutrido. El 12 pade
ce tuberculosis pulmonar. El 5 insuficiencia cardíaca, y el 10 hiperti
roidismo.

En el siguiente cuadro se incluyen los 13 cuadros de estupor catató
nico con los resultados obtenidos.

� I Nombre
I

Orina Iprub.lL.c.r.1V) Estado I CURVA DE GLUCEMIA
5; ,

ol

Ayun � h. i I h. I n h.1 2 h.1 LH. GI A
. I CI IRA M. bas.

U I general . c. v- S1IUI r i ,

�I F. Mart.
-¡---I-

_____

'

__ I_¡___

I Bueno 1'70 2'2513'15 2'1512'80 75 vag. 0'70 481 -

4

2 27 J. BI. Desnutrido 1'30 2'20 2'60 2' 15 2'63 100 - - incl. 0'85 461 -17

3 50 R.BI. Bueno 1'05 1'40 2'20 1'70 2'35 100 -
-

vag. 0'48 46 -12

4 20 R. Cas. íd. 0'82 l'55 2'62 1'95 2'50

'�f
- inel. 52

5 45 Patans Ins. cardiac. i 'f o 2'00 1'95 1'90 2'35 vag. 46
6 32 Tarrd. Bueno 1'65 2'20 2'40 3'10 3'20 100 inel. 46

7 24 B. R. íd. ¡'20 I '70
I
2'20 2'00 2'02 821- - 1'40 47 +18

8 29 A. Ros íd. 0'92 1'22 l'50 2'28 2'36 100 indo 10'71 47 -22

9,32 A. Ubc.1 íd. 0'93 2'00 3'08 2'22 2'08 53 -
- indo 10'80 461 + 4

10 37 A.

TorriTaQUiCardia
0'75 2'28 l'55 2'25 2'08 94 vag. 481 '1-45

1 I 27 G. A. Bueno 0'90 2'28 1'40 1'60 0'88 0- - indo 51 -17

12 20 Gibert Tub. pUlmonr.10'82 l'50 1'92 2'40 2'00 74 -
- 0'5"8 52 -19

13 31 Carel. !Bueno ¡ '00 J'22 ¡'90 ¡'80 1'75 83 -
- indo 53 -15
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Analizados estos resultados se, observa que el nivel en ayunas es

normal en JO casos, ligeramente elevado en el 2.0, yelevación clara en el
1.0 Y 6.0. Si observamos las curvas de glucemia, veremos que, excepto en el

caso J J, en el cual la curva queda cerrada a las dos horas, en todos los
demás casos la elevación y prolongación de la curva es considerable, llegan
do en cinco casos a alcanzar la máxima expresión cuantitativa, con un I-H

de JOO y alcanzando en tres casos la glucemia valores superiores a los

3 gramos por mil. El 1-H medio en los J 3 casos es de 81.

En todos los casos se ha intentado determinar la glucosa y acetona en

una muestra de orina obtenida a los 60 minutos de la ingestión de glucosa,
pero esto solo ha sido posible realizarlo en 8 casas, pues en los restantes no

ha habido manera de hacernos con orina y ya hemos expuesto las razones

por las que prescindimos del cateterismo. En todos los casos en que ha sido

posible la determinación, el resultado ha sido negativo, demostrando con

esto un dintel renal elevado.
La glucosa en el líquido céfalo-raquídeo determinada en ï casos da re

sultados sensiblemcnte normales, excepto en uno de ellos que ela una cifra

elevada.
En todos los casos se ha determinado la reserva alcalina, pues ya he

mos citado que una de las opiniones más extendidas hace responsable de

estos trastornos a un estado de acidosis. En 4 casos la reserva alcalina está

por encima de los 50, en los límites de una normalidad absoluta. En los res

tantes casos oscila entre 45 y 48, valores que pueden considerarse corno

ligeramente bajos.
El metabolismo basal, que se ha podido determinar en ro casos, da 2

resultados normales, el caso I y g; 6 casos clan un metabolismo bajo y 2

elevado, uno de ellos correspondiente a un hipertiroidismo. En resumen, una

tendencia a un metabolismo basal bajo y ninguna relación entre una curva

alta y un metabolismo basal alto, como debería ocurrir si interviniera decisi

vamente un factor hipertiroideo en la génesis de estos trastornos.

Las pruebas vagosimpáticas practicadas a todos los enfermos no reve

lan ningún predorninio simpáticotónico, factor que explicaría estos trastor

nos y que se ha citado como probable en esta patogenia.
En los casos J y 2 hemos estudiado las modificaciones que la adrenali

na y la insulina imprimen a la curva glucémica, inyectando dichas hormonas

al mismo tiempo que se ingieren los 50 gramos de glucosa. En las gráficas
I y 2 pueden compararse los resultados obtenidos.

Como puede verse en ambos casos, la adrenalina disminuye la toleran
cia para la glucosa, y la curva se hace más elevada y prolongada. En el caso
J el I-H pasa de 75 a JOO y en el caso 2 el I-H no aumenta, pues era ya
de IOO, pero la glucemia máxima asciende de 2'62 a 2'gO.

En cuanto a la inyección de insulina en el caso I también aumenta la

prolongación de la curva, pasando el I-H de 75 a 85. En el caso 2 varía

poco y el I-H continúa en IOO. En resumen, la adrenalina disminuye la to

lerancia como ocurre normalmente y la insulina modifica poco la curva a

más bien la aumenta. Este es un punto de mucha importancia, pues se ha

hablado en los psicóticos de una inexcitabilidad a la insulina, pero es indu

dable que con 2 casos no podemos sacar conclusión sobre este punto.



ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

Fortunato l11artÍ1zez. - ESTUPOR CATATÓNICO

---- Después de los 50 gr. de glucosa.
- - 50 gr. de glucosa + iny. adrenalina.

•••.... 5° gr. de glucosa + 10 u. insulina.

I-H- 75
I-H-IOO

I-H- 8S

.1·1·

. � .. � ..

.... ; .. �++
'

..

. �" :"'C ·f ...
. :.r: !.

;.j+++.
Caso núm. I
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José Blanco. - ESTVPOR CATATÓNICO

---- Después de los 50 gr. glucosa.
- - - 50 gr. de glucosa + iny. adrcnalina.
- - . - - - - 50 gr. de glucosa + iny. 10 u. insulina.

I-H-IOO

I-H-IOO

r-H-IOO

Caso nüm, 2
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De los 13 casos de estupor que estamos estudiando, 3 han salido del

estupor durante el tiempo que hemos invertido en este trabajo y hemos

aprovechado la oportunidad para estudiar las posibles relaciones entre el

trastorno glucémico y el cuadro clínico. En las siguientes gráficas se com

paran los resultados obtenidos en la fase de estupor y fuera de este estado.

Ruperto Blanco. En fase de estupor catatónico. I-H-IQO

- - - Fuera de la fase estuporosa. I-H- 37

. � .. � .

. .

Caso núm. 3
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Tarradell. ---- En fase de estupor catat6nico.
- Fuera de la fase estuporosa.

I-H-IOO

I-H- 44

"

1�-l�

Caso núm. 4

45
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Baldomero Roca. En fase de estnpor catatónico. I-H-8z

- - - En fase no cstuporosa, I-H-z5

',: :".:,:

":;:" .:.:�....:� .... :( . .:. .. : ... �.

� ';
-

¡ ,�.,

� .. :� .. �- .

: .

+'¡'f"+H·!,,,
: :: .::.

i·o .. ( ... ; .. ';' .. , .. ··¡:l.. ·.r,·::!.·�,;·.¡ ::::

T 1 .. '''[-+·H·'' +.¡..j,"¡' ..
t ,++¡ +. "¡"H"I"

Caso núm. 5

Como puede verse por estas gráficas en los tres casos la curva ha pre

sentado una modificación notable en el sentido de acercarse mucho a lo

normal. En el caso 3 el I-H desciende de lOO a 37. En el 6 pasa de IOO a

44 y en el 7 de 72 a 25·

Como apéndice a todo lo descrito y en vista de posibles relaciones pa

tológicas entre los cuadros catatónicos y los síndromes extrapiramidales,
adjuntamos un cuadro con los resultados obtenidos en 5 postencefalíticos.
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<lO

Estado
1 CURVA DE GLUCEMIA Orina�

'1j
ol

ol -e Nombre
n h. I�II 1 h.I�I=

M. bas.
U Çii general Ayun GI. Ac.

-

14 28 Tarrad. Bueno 0'80 1'42 1'821 1'30 1'32 50
- -

-19

15 32 Gallf. Físt. tuberc, 1'15 1'72 1'90 1'42 1'10 a - -

-19
16 50 Pajarl. Desnutrido 0'92 l'50 1'75 0'96 1'10 21 -14

17 18 Camps. [Bueno 0'66 1'30 1'41 I 1'03
0'81 20

18 19 Vaquer IEsp. torsion. 0'80 1'28 1'381 1'10 0'83 51 +63

•

Como demuestra este cuadro los resultados son muy distintos. En los
5 casos, dos son normales y los demás moderadamente elevados.

Vamos a estudiar ahora 17 casos de esquizofrenia pertenecientes la

mayor parte a la forma catatónica, pero fuera de toda fase estupurosa, que
ha sido objeto de la parte anterior de este trabajo. De los 17 casos, dos es

estaban en período de excitación (el 22 Y 28). Predominan los casos con

algunos años de curso. Casi todos en buen estado general, excepto un caso

con pleuresía serofibrinosa (el 26) y dos casos con desnutrición (el 25 y 27).
En el siguiente cuadro se incluyen los resultados.

<lO
'1j Estado I CURVA DE GLUCEMIA Orina Prub.� ol

ol -e Nombre IAyun � h.1 I h·ld h. 2 h·II.H.
M. bas.

U Çii general GI. Ac. v-sim

-

��:T�:�-=--:19 30 Izq. Bueno 0'70 indo -4

20 18 Domg. íd. 0'80 J'22 1'35 l'50 0'92 17

21 33 Roca íd. 0'80 ¡'20 ¡'55 0'92 1'02 29 - - indo +17
22 34 Prat Heb.-sial. 1'35 2'00 2'50 2'05 2{20 73 +II
23 32 Gales Flexibl. 0'70 0'92 1'10 1'60 1'00 33 - - vag. -¡9

24 35 Busq. Bueno 0'72 1'13 I '2 I 1'45 1'30 79 - - indo -12

25 21 Berg. Desnutrido 0'59 1'10 ¡'OO 1'13 0'95 64 indo

26 25 R. Roc. PIe-sera. 0'54 l'55 1'20 0'95 0'82 27 indo +6
27 21 Altm. Desnutrido 0'62 0'85 l'52 rr o 0'72 II - -

vag. -6

28 28 Casañ. Agt. eatat. 0'90 1'25 l'55 2'05 l'50 52 +40
29 25 Llub. Bueno 0'70 0'90 1'20 1'30 0'80 15 indo

30 39 Aleg. íd. 0'90 1'30 1'80 1'65 1'20 33
- - vag. -8

31 28 Clem. íd. 0'80 1'10 1'70 ¡'OO 1'10 33
- - -17

32 20 Carom. íd. 0'60 1'27 1'31 1'49 1'26 75 - -

33 38 Condo íd. 0'79 0'82 1'49 1'36 0'69 a

34 28 Calls. íd. 0'82 1'00 1'70 2'07 1'23 33
- - -9

.35 30 Herr. íd. 0'73 ¡'OO 1'40 0'92 0'70 a
- - indo -12
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Las curvas glucémicas presentan, como ha podido verse, notables

diferencias con las correspondientes al estado de estupor. El nivel en ayu

nas es normal en todas, excepto el caso 22 ligeramente elevado. La elevación

Sr prolongación de la curva es muy inferior a la del estupor. En la mayoría

de los casos el I-H es inferior a 50, y en ningún caso llega a roo. El valor

medio de este I-H es de 38, mientras que en el estupor hemos visto que

llega a 81.
La determinación de acetona y glucosa en la orina ha sido negativa

en los casos en que se ha realizado.

Las pruebas vegetativas dan un resultado parecido al del estupor. En

ninguno predominio simpaticotónico.
El metabolismo basal en los I I casos que ha sido posible determinarlo

da 5 resultados normales, 3 bajos, y 3 altos, uno de ellos fuertemente

aumentado correspondiendo a un estado de agitación motriz. No se han

realizado determinaciones de reserva alcalina y glucosa en el líquido céfalo

raquídeo en vista de los resultados obtenidos en el estupor.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS

Los resultados expuestos demuestran la perturbación frecuente de la

regulación glucémica en los esquizofrénicos. De los 30 enfermos exami

nados, sólo 3 dan resultados normales. Esta frecuencia tIe las perturbaciones

glucémicas en los esquizofrénicos es aceptada por todos los que se han

dedicado a estos trabajos. Las discrepancias comienzan al querer delimitar,
dentro de la esquizofrenia, las formas o los estados en que la perturbación
es mayor. Es principalmente en los casos de estupor catatónico donde las

discrepancias son mayores. Mc Cowan y Quastel, en el trabajo ya citado,

dicen en la quinta conclusión: «en el estupor catatónico el nive! glucémico
es bajo por estar abolida la tensión emocional». En este trabaj o presentan 7

casos de estupor catatónico, de los cuales 2 tienen curva prolongada y los

5 restantes normal. En cambio, Mann ha observado curvas prolongadas en

el estado de estupor. Es evidente que nuestros resultados son totalmente

diferentes de los de Mc. Cowan, pues los trastornos más intensos los hemos

obtenido en el estupor catatónico.
Además de los citados trabajos, Bowann (9) publicó ro casos con 3

curvas normales, 3 prolongadas, y en 2 prolongada al primer examen y

después normal. Raphael y Parsons (ro) han encontrado variaciones en I I

casos, oscilando el examen según su estado. Barret y Serre (I I) han estudiado

las alteraciones glucémicas en la demencia precoz y estados maniaco-depre
sivos, coincidiendo con los autores anteriores en su resultado. Todos hacen

constar la variación de la curva glucémica en los diferentes exámenes. En

cuanto al origen de estos trastornos, ya hemos señalado en la primera parte

del trabajo, los tres criterios dominantes que relacionan estas alteraciones

con la afectividad, con un trastorno endocrino, o con un disturbio del equi
librio acidobásico.

Los partidarios de la teoria emocional creen que esta produce una.
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hiperadrenalinemia, que ya sabemos que obra disminuyendo la tolerancia

para el azúcar. Según esta doctrina, los trastornos glucémicos estarían rela

cionados con la afectividad y no con determinados grupos morbosos men

tales. Esta teoría, que ya dijimos que tenía sus puntos de apoyo para otro

grupo de enfermos y que discutiremos en un trabajo próximo, la creemos

algo aventurada para explicar estos trastornos en los esquizofrénicos, pues
así como en los melancólicos la existencia de una tensión emocional es una

realidad sobre lo que están conformes la mayoría, querer generalizar a los

esquizofrénicos este factor emotivo, deduciendolo del hecho de encontrar

también en estos unas curvas glucémicas altas, lo encontramos muy hipoté
tico, pues al lado de la tensión emocional, es indudable que existen nume

rosas causas que también pueden ser responsables de las alteraciones glucé
micas, y en los enfermos esquizofrénicos está más demostrada la frecuencia
de trastornos endocrinos que la existencia de una tensión emocional, aun
que reconocemos que en el misterio de la vida interior del esquizofrénico
puede haber una inquietud emocional interna que influya sobre la glucémia.
Ya que, como observa Kretschmer, «muchas gentes esquizoides son como las

villas ycasas romanas que cierran sus póstigos ante los rayos del sol ardiente,
y quizás en su luz interior amortiguada haya festejos.»

Hemos citado anteriormente que una de las orientaciones recientes,
sobre la génesis de estos transtornos, ve en un disturbio del equilibrio acido

básico la causa de Tos mismos. Podría pensarse en los casos de estupor,
donde frecuentemente hay una alimentación defectuosa, por repudiación de

alimentos, que se produjera un estado de acidosis, debido a la movilización

de las reservas grasas del enfermo. Pero contra esta opinión y todas las que
creen en una acidosis como causa, están los resultados obtenidos. La reser

va alcalina ha sido normal a ligeramente disminuída en los casos en que la

perturbación de la regulación glucémica era más manifiesta, los exámenes
de orina han sido negativos y la prueba terapéutica por la insulina no ha
dado resultado.

De todo lo expuesto se deduce lo difícil que es interpretar debidamen
te la participación de cada uno de los factores que se han citado como po
sibles en esta patogenia. Nuestra opinión es que estas alteraciones no deben
obedecer a una causa única y general para todos los grupos de transtornos

mentales, sino que en cada grupo la patogenia será probablemente distinta,
influyendo en unos casos más la tensión emocional del enfermo, y domi
nando entre otros los trastornos endocrinos a tóxicos. Estos últimos facto

res, son frecuentes en los esquizofrénicos en los cuales la constitución dis

plástica, las anomalías de la glándula genital, de la hipófisis, creemos que
intervienen en la génesis de sus alteraciones glucémicas. Admitimos, no

obstante, la posibilidad de que entre en juego un factor emocional, aunque
con carácter secundario.

En cuanto al trastorno endocrino dominante, en nuestros casos no

hemos observado ninguno, excepto un caso de hipertiroidismo manifiesto

que ya hemos citado. El resultado del metabolismo basal permite rechazar

un factor hipertiroideo, las pruebas vagosimpáticas demuestran en la ma

yoría un perfecto equilibrio vegetativo y todos sabemos la estrecha relación
entre el sistema endocrino y vegetativo. Por otra parte, ninguno de nuestros
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casos ha sido de tipo displástico, que permitiese sospechar de antemano un

trastorno endocrino.

CONCLUSIONES

I.a Los trastornos de la regulación glucémica son frecuentes en los

esquizofrénicos y estas alteraciones son más intensas en los casos de estupor
catatónico que en las formas no estuporosas. En el estupor la curva es

francamente alta y muy prolongada. En las otras formas la curva es menos

prolongada y casi nunca alta.
2.a Existe una relación entre el grado de perturbación glucémica y el

cuadro clínico del enfermo. Desciende la curva cuando el enfermo sale del

estupor y vuelve a ascender cuando se sumerge el enfermo en otra fase es

tuporosà,
'3.a El metabolismo basal ofrece una tendencia a los valores bajos

cuando no hay agitación, lo cual permite rechazar un factor hipertiroideo.
4.a Las pruebas vagosimpáticas demuestran un buen equilibrio vege

tativo, no encontrándose ningún caso de predominio simpático-tónico.
s.a El dintel renal es más bien elevado, no encontrándose en ninguno

de los casos examinados glucusuria.
6.a No existe en nuestros casos alteración de la reserva alcalina.

7.a No hemos observado relación entre las alteraciones glucémicas

y el estado somático, ni con el tiempo de evolución de la enfermedad.

8.a No existe alteración en la cantidad de glucosa del líquido céfalo

raquídeo.
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Sesión científica del dia 6 de febrero de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Paroditis crónica.

Nuevas aportaciones clínicas.

por el Dr. F. SALAMERO

Entre los diversos procesos de qne puede ser asiento la glándula paró
tida, hemos de llamar Ia atención sobre el capítulo de las inflamaciones

crónicas. El asunto merece ser comentado.
Las descripciones de los libros de texto, se repiten con demasía y en

el transcurso de los años nada aportan, que tienda a describir mejor el

proceso; es decir, ningún detalle nuevo que nos pueda orientar, bien sea

en el sentido de la descripción, o bien cuanto se refiere al tratamiento o

patogenia.
En fecha no lejana (1928) publicamos un trabajo sobre este tema,

en la revista «Ars Médica» y hoy, más documentados, nos permitimos in

sistir nuevamente.
Sin que nos guíe el afán de pasar por originales y mucho menos con

la pretensión de descubrir ningún asunto nuevo, no sabemos de ningún
trabajo anterior que se ocupe de este asunto en la forma que 10 presen
tamos.

La importancia estriba principalmente por la fácil confusión con las

neoplasias, cuyos rasgos principales son a veces muy difíciles de separar,
con 10 cual nos exponemos <.! orientarnos hacia una terapéutica muy ale

jada de 10 que en realidad debe ser.

Nada ilustrará mejor que la descripción de las historias clínicas y

después comentaremos todo 10 que se deduce de su observación yo expe
riencia,

Obseruaciôn. núm. 1. - Ingresa el 3 de diciembre, es dada de alta el
22 del mismo.

P. M. P., natural de Barcelona, 38 años, casada.
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Antecedentes familiares sin importancia.
Antecedentes individuales : tifoidea a los 14 años; fiebre de Malta a

los 21 ; úlceras varicosas que han curado. Ha tenido dos hijos, murió uno

a los 6 días del nacimiento. Un aborto de dos meses.

Enfermedad actual: ha sido tratada recientemente por un mal de

Pott y convaleciente de esta afección, aparece un dolor intenso en la arti

culación témpora-maxilar y parótida izquierda, acompañada de trismus

y de intensos dolores que se extienden hasta la región gingival y que

compara a una sensación de desgarro.
Exploración: ligero abultamiento mal limitado de la región masete

rina y parotídea izquierda. Desde 10 días, diplopia y ligera desviación

facial. No existe temperatura ni caries dentaria. La tumefacción aumenta

sin señales de fluctuación.

Wasserman negativo.
Tratamiento de prueba con yoduro, 5 gramos diarios. Mejora desde

los primeros días; se completa el tratamiento con salvarsán, y es dada

de alta completamente curada.

Observaciôti núm. 2. - J. G. J. de 39 años, casada, natural de Forta

cel1a (Tarragona), ingresa el 2 de noviembre de 1927.

Antecedentes familiares: nulos.

Antecedentes individuales : gripe a los 14 años; bronconeumonía a

los 20. Casó a los 22 años, 3 embarazos a término. Ningún aborto.

Enfermedad actual : hace 4 meses presenta una turnoración en la

región paratídea, que apareció en horas. Se levantó de ill. cama con la me

jilla hinchada sin que el día anterior notam nada. Los primeros días era

indolente, después se hace extremadamente dolorosa.

Exploración: se aprecia al nivel de la región rnaseteriana hada la re

gión parotídea un tumor duro, pero no leñoso, del tamaño de una nuez, lo

bular, algo movible sobre los planos profundos, doloroso, espontáneamente

cubierto por piel normal, sin fluctuación. Trismus muy marcado.

Se prescriben 6 gramos diarios de yoduro y a los tres a cuatro días

la tumuración se reduce y se pone más blanda.

Wasserman: retención una dósis de complernento.
Se inyecta salvarsán, una serie, ya los veinte días la enferma es dada

de alta, curada.

Obseruacián núm. 3. - J. R., natural de la Puebla de Fantova (Hues

ca), 37 años, casada,
Antecedentes individuales : no recuerda háber estado enferma.

Historia genital: menarquia a los 15 años tipo 6/25, ligera leucorrea.

Casó a los 26 años, ningún embarazo.

Enfermedad actual: hace un año hinchazón rápida die la región pa

rotídea izquierda, acompañada de trismus. Fuerte dolor. Cuando trata de

abrir la boca sabor amargo, como si fuera pus. El dolor Se calma con fo

mentos calientes. Las molestias siguen durante dos meses y se le extraen

dos molares superiores sin apreciar caries.

Exploración: tumoración situada en el lado izquierdo de Ia cara, re

gión parotídea, de consistencia dura, no movible, dolorosa espontâneaanen

te, no a Ia presión, cubierta por piel adherida y enrojecida. Sin tempera-
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tum. Separadas con dificultad las arcadas dentarias, se toca el borde del

maxilar, no pudiéndose apreciar de dónde sale el pus que la enferma. escu

pe, por fin; en uno de los muchos exámenes se apreció la expulsión por el
conducto de Stenon, pero no se aumenta con la presión sobre la glándula.

Se prescriben seis gramos diarios de yoduro, y a los siete días se

reduce el tumor. Wasserman positivo. El tratamiento específico no actúa
tan notablernente como el yoduro. Se prescribe nuevamente yoduro, pero
tiene que descansar por intolerancia.

Marcha a su casa notablemente mejorada.
Pasados tres meses me escribe que no está completamente curada,

debido a que no ha seguido la medicación y la aconsejo nuevamente

yoduro y salvarsán.

Observación nÚln. 4. - A. P. T., natural de Tamarirt:e die Litera (Hues
ca), 60 años, casado.

Dispensario del Hospital.
Antecedentes: no ha estado nunca enfermo. Casó a los 30 años con

viuda. Esta ha dado a luz en el primer matrimonio 5 hijos. Con el actual
marido ningún embarazo. Este enfermo no tuvo relaciones sexuales hasta
que se casó.

Enfermedad actual: apareció hace dos años una pequeèa tumoración

en la región parotídea izquierda, indolora. Esta turnoración ha crecido len
tamente hasta adquirir el volumen de un huevo de paloma. Sin molestia

alguna, ni pérdida de apetito, ni peso. Masticación normal.
Tumor situado en la región parotídea izquierda formando parte de

la glándula, del tamaño de un huevo de paloma, duro, cubierto por piel
normal algo movible. No se encuentra fluctuación clara a pesar de que hay
zonas más blandas. No existen ganglios ni temperaturas.

Se le prescriben 8 gramos diarios de yoduro, apreciándose a partir
del 5 día que la tumoración se ha reducido. Wasserman negativo. Pun
ción negativa. Biopsia: nos dice que se trata de un proceso inflamatorio
sin aclarar nada.

Se suspende la ingesta de yoduro por intolerancia gástrica y se le
hacen aplicaciones de radioterapia y a los 15 días es dado de alta completa-
mente curado.

'

Observación núm. 5. - Rosa Pujol.
Clínica de operaciones.
Hace 6 meses comienza a notar un dolor que se extiende desde el

ángulo de la mandíbula y por su borde posterior hasta el arco cigomático.
Dolor sordo, punzante, que aparecía y desaparecía. Algunos días después
aparece una induración dolorosa al tacto y a los movimientos mandibulares
que están limitados por el dolor. La tumoración ha ido creciendo y ex

tendiéndose de arriba hacia abajo y en la actualidad se extiende desde el
arco cigomático hasta dos traveses de dedo por debajo del ángulo mandi
bular izquierdo, invadiendo el esterno-cleido-mastoideo.

Antecedentes sin interés.
Exploración. Se aprecia a la inspección un aumento de volumen li

gero y una coloración rojiza de la región parotídea. La región geniana tam
bién abultada.
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Al tacto se aprecia ante todo un aumento de temperatura loca'! y el

enrojecimiento desaparece a la presión, siendo pues de tipo congestive.
Se aprecia una placa dura, inmóvil, dolorosa, que se extiende en los

límites más arriba indicados.

La radio muestra un hueso normal con el tipo atrófico propio de Ia

edad.
Hay una muela única en la mitad posterior de la rama horizonJtal del

maxilar inferior, muela careada como todas las de la paciente.
L abertura de la boca francamente disrninuída por trismus.

Es también doloroso el movimiento de inclinar Ia cabeza hacia la iz-

quierda, poniendo en juego el esterno-c1eido-mastoideo.

¿ Flemón leñoso del cuello, de origen dentario?

18-II1-32. Se punciona un punto reblandecido y no sale pus.

Radioterapia y yoduro. Wasserman negativo. Curada.

Observación núm. 6. - María Solá Coll, natural de Llansá (Gerona),
de 60 años, viuda.

Ingresa en 13 de Octubre 1932 en la clínica del Dr. Ferrer Cagigal.
Antecedentes individuales: grippe en la epidemia 1919, estreñimiento

habitual. Nació en un parto gemelar. Lactancia mercenària Menarquia
a los 16 años, tipo 3/28. Casó a los 16 años; 7 embarazos normales y 10

mismo los partos y puerperios. Menopausia a los 36 años con molestias;
llamaradas en la cara, etc.

Enfermedad actual: hace 10 meses apareció una tumoración algo
mayor que una avellana en la región parotídea derecha, indolora, de con

sistencia dura, adherida fuertemente a los planos profundos. Hizo un tra

tamiento enérgico externo, a base de ungüentos y fomentos sin que se

modificase Ia tumoración, la cual sigue insensible; ésta fué aumentando

hasta alcanzar el tamaño de un huevo de gallina.
Sin modificación alguna en el estado general. Sin lesión auditiva.

Exploración : tumoración dura, situada en la parótida derecha, en

forma piriforme, cubierta por piel normal, de consistencia muy dura y

total, indolora espontáneamente y a Ia presión, sin calor local, sin tempe

ratura, inmovible, no se aprecian ganglios, los movimientos del cuello

libres, ligera dificultad a la masticación. No hay lesi6n del facial. Was

serman negativa.
Sometida al tratamiento físico, se funde en pocos días Ia tumoración,

Observación núm. 7. - Dolores Piñol Cubells, natural de Pobla de la

Granadella ((Lérida), 65 años, domicíliada en Barcelona, calle San An

drés, 290.
Antecedentes individuales: no recuerda haber estado enferma; 3 hijos,

ningún aborto,
Enfermedad actual: hace 4 meses, nota que la mejilla izquierda se

le hincha, al propio tiempo que aparecen dificultades en la abertura bucal,
hasta llegar casi a un trismus completo. Durante este tiempo el dolor es

poco acentuado. Ha tenido caries dentarias.

Exploración: se aprecia una tumoración en la región parotíden iz

quierda, mal limitada, que se extiende principalmente por Ia parte ante

rior e inferior de Ia región. El reborde del maxilar está libre.
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Esta tumoración es dura, elástica, muy poco movible, no dolorosa a la
presión, cubierta por piel normal, sin calor local, sin adenopatía ganglio
nar, sin limitación de los movimientos del cuello, no hay temperatura
axilar. Na hay lesión del facial. La separación de las arcadas dentarias
apenas deja pasar un dedo.

Tratamiento: radioterapia. Curación completa.
Después del tratamiento físico quedan vestigios del tumor y se le

prescriben 8 gramos die yoduro, y a los 10 días presenta el aspecto que se

observa en la fotografía.

Observación núm. 8. - Miguel Carbó Adell, 43 años, casado, natural
de Harta de San Juan (Tarragona). Ingresa en la clínica del Dr. Bartrína el

Antecedentes individuales : no recuerda haber tenido más que una

6 de diciembre de 1932.
Antecedentes familiares: los padres murieron ancianos sin saber la

causa; 5 hermanos, todos sanos.

Antecedentes individuales: No recuerda haber tenido más que una

gastritis.
Enfermedad actual: hace 6 ó 7 meses empieza notando fuertes do

lores de muelas, con intervalos de mejoría; hizo su vida normal hasta que
sus familiares le llamaron la atención de què presentaba una ligera desvia
ción de la comisura labial y abertura palpebral hacia el lado izquierdo.
Anteriormente a esta desviación notó la aparición de un pequeño abulta
miento en la región parotídea izquierda, en la prolongación anterior de
la glándula, indolora espontáneamente, del tamaño de un garbanzo.

Desde hace 5 meses presenta un tumefacción mal limitada en toda
la región parotídea principalmente en la parte superior de la región mase

teriana, Angulo de la mandíbula y conducto auditivo libres. No hay tras
tornos de la audición. Trismus marcado.

Exploración: Tumefacción bien manifiesta en la región maseteriana
y parotídea izquierda, cubierta por piel normal, dolorosa espontáneamen
te y más con la presión, de consistència dura, no adherida a la piel, poco
movible sobre los planos profundos. Ausencia absoluta de ganglios. Ligera
desviación facial izquierda. Dolores irradiados siguiendo el aurículo tem

poral y ramas superiores del plexo cervical.
Wasserman negativo. Examen radiográfico de la rama del maxilar

y órbita normal.
Trañamiento : Se prescriben 7 gramos diarios de yoduro, y a partir

del tercer día la tumoración queda más limitada, pero como queda esta
cionada en los días subsiguientes. se hace tratamiento físico y el enfermo es

dado de alta completamente curado al mes y medio de su ingreso en el
hospital.

SINl'OMATOLOGÍA

Los caracteres más marcados de todos estos enfermos, se manifiestan
en un grupo de síntomas que les 10 más interesante de esta afección y que
debemos subrayar porque ello es lo que permite orientarse hacia un diag
nóstico preciso a aproximado.



56 ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

Tienen irnportancia la edad, sexo, localización de lado, asiento topo

gráfico de Ia glándula, evolución, dolor, trismus, lesiones dentarias reac

ción local, reacción general, infarto ganglionar, fluctuación, punción,

Wasserman, biopsia.
Edad: Todos los casos corresponden a edad media (5) y vejez (3).

No hay ninguno de adolescencia ni juventud.
Sexo: Más frecuente en las mujeres (6) que en los hombres (2).
Localizaci6n de iado : Predominio del lado izquerdo (6), lado derecho

(2); todos unilatérales.

Topografía glandular: Tiene un gran interés; en ningún caso se

aprecia la tumoración en la parte posterior a sea reborde maxilar (frecuen
te en 105 tumores mixtos). En ningún caso la tumoración interna se loca

liza en la prolongación anterir sobre el masetero,

Euotuciân : Evoluciona en pocos meses, presentando una aparición
rápida, que llama inmediatamente la atención.

Las diferencias oscilan entre unos días (caso 2) y dos años (caso 4.°).
Los tumores mixtos 8, 10 20 años .Los epiteliomas en meses, acaban

do en la caquexia.
Dolor: Las formas de evolución lenta, son indoloras (casos 4.° y 5.°).

Son dolorosas las de crecimiento rápido (casos 1.Q, 2.°, 3.°, 5.°, 7.° y 8.°).
Trismus: Podríamos repetir las palabras anteriores. Separación nor

mal de las arcadas dentarias en las indoloras, trismus más o menos acen

tuada en las dolorosas.
Caries dentarias: Ciertamente que en algún caso existen caries, pero

en otros no. Sobre este particular no podemos aclarar nada.

Reaccum. local: Casi siempre nula.
Reacciôn general: Idem o nula en absoluto.
Fluctuaci6n: Hay formas de consistencia dura, en otros casos se

aprecian zonas más blandas, pero en ningún caso se aprecia una verda

dera fluctuación.
Punciôn : Na hemos conseguido más que la extracción de unas gotas

de sangre y sensación de resistencia.

Biop_sia: Solamente en un caso (4.°) y tampoco aclaró nada.
Wasserman: Positivo en un caso (el 3.°), en los demás nega!l:ivo y si

bien en el caso 2.° es dudosa, los antecedentes no coinciden. Luego veremos

las características de la sífilis parotídea.
Formaci6n de absceso: Ninguno de ellos llegó a supurar espontá

neamente.

Expulsi6n de pus por el conducto de Sienon : En ningún caso hemos

llegado ra observar que la expresión de la glándula dé salida de pus por el

conducto.
En el caso 3.°, pese a lo que decía la enferma, no podemos compro

barlo.
Lesiones auditivas: Nulas en todos 105 casos.

Lesiones del facial: Ligera desviación de la comisura labial en los

primero y octavo.
Infarto ganglionar: En ninguno.
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Examen radiográfico: Examen de varios casos, para descartar lesión

de la rama ascendente y en otros de la órbita. Ningún dato.

Aspecto de la Piel: Normal en todas, excepto en los casos 3.° y 5.° que

se presenta algo enrojecida.
Fijación del tumor a mouilidtui : Son casi siempre inmovibles con

respecto a los planos profundos. Cuanto más rápidamente crecen, menos

movilidad.

En resumen, que los datos que se pueden agrupar idénticos en todos

los casos y que pueden servir para la descripción clínica son: tumoración

de la parótida izquierda, edad media de la vida, más frecuente en la mujer,

que se localiza principalmente en Ia prolongación anterior de la glándula,

acompañada muchas veces de trismus, dolorosa espontáneamente, sin

fluctuación clara, que no supura, sin lesión auditiva, que raras veces englo
ba el facial, cubierta por piel normal algo movible (menos que los tumores

mixtos, más que los epiteliomas), sin que existan nunca ganglios, y que

evoluciona en meses.

Patogenia y etiologia: El mecanismo en virtud del cual se produce
esta lesión es desconocido. Se supone que la causa es una infección de tipo
específico, atribuyéndose a la actinomicosis, sífilis y tuberculosis.

La actinomicosis tendría como puerta de entrada la cavidad bucal, se

produciría la infección a través del conducto excretor. Existen además

la vía sanguínea y linfática. Anatómicamente se observan dos formas;
circunscrita y difusa. En el primer caso, Ia glándula presenta pequeños
nodulos separados por territories de parenquirna sano. En la forma difusa

toda la glándula está invadida.
Para suponer que la parotiditis crónica es un proceso micósico debe

ríamos tener datos precisos de Iaboratorio, presencia de granos ama

rillos, cutí-reacción, fijación de complemento, No ha sido posible, por resul
tar las punciones negativas y además no disponer de cultivos frescos.

La sífilis, ya de por sí muy rara (50 casos reunidos hasta 1931), puede
aparecer en los casos congénitos.

En la sífilis adquirida es generalmente bilateral y de evolución aguda,
más tarde unilateral y de evolución cr6nica. La adenopatía es corriente

y puede supurar. En los casos tardíos puede haber confusión con tumores

y demás infecciones específicas. El Wasserman y tratamiento de prueba
aclaran el diagnóstico,

La tuberculosis es muy rara. Deben símplemente admitirse las tu

berculosis localizadas y aún bajo un riguroso examen de laboratorio, La
puerta de entrada sería bucal y también la vía sanguínea y linfática. Se

describen dos formas clínicas: circunscritas y difusas. También existen

parotiditis crónicas debidas a intoxicaciones: plomo, cobre, mercurio y

yodo, pero este mecanismo es de fácil comprobación.
Lo que interesa sobre todo es el diagnóstico diferencial con las neo

plasias,
Los tumores mixtos crecen muy lentamente, su evoluci6n se cuenta

p�r años, son indoloros, aparecen en forma de nodulos muy movibles y

asientan generalmente detrás del ángulo de la mandíbula, debajo del lôbu-
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lo de la oreja, delante del conducto auditivo exteruo. Casi nunca se �e�
arrolla en la prolongación faríngea. En algunos casos llegan a adquirir

desarrollos gigantescos después de muchos años de evolución; en otras

ocasiones crecen rápidamente, en poco tiempo: han sufrido la transfer

mación maligna.
Los epiteliomas típicos son muy raros, suelen ser tumores mixtos de

generados, Más frecuentemente en el hombre, hacia los 60 ó 70 años;

adoptan dos formas histológicas: escirros y encefaloídeos.

La forma escirrosa es dura, leñosa, forma un núcleo poco voluminoso,

mal limitado, fijado por prolongaciones irregulares, que se hunden en las

partes sanas de la glándula y hasta los músculos vecinos, adhiere amplia
mente la piel, úlcera tardíamente, se fija a las partes próximas, sobre

las cuales no ofrece ninguna movilidad. Invade el sistema linfático y una

palpación atenta, permite sentir una cadena de pequeños ganglios, en

toda la altura de cuello a veces hasta la clavícula. Más tarde [a neoplasia
se retrae y engloba, el lóbulo de la oreja se deprime en el centro y a este

nivel se efectúa la ulceración. En otros casos constituye el escirro en

placas, muy parecido a las formas similares de la mama, quedando un

cuero duro, en vez de la piel normal.
El encefaloide es, por el contrario, un tumor ele desarrollo rápido.

Adquiere un volumen enorme, en unas semanas; sus abolladuras, son

blandas, depresibles, hasta el punto que en ocasiones se cree se trata de

una colección líquida. La piel que le recubre está roja, violácea, caliente

y tensa. Los dolores son violentos por compresión del nervio aurículo-tem

poral o de las ramas superficiales del plexo cervical. La parálisis facial,
viene algo más tarde que en el escirro. Los ganglios son invadidos pre

cozmente y forman tumores secundarios. Son frecuentes la ulceración de

la piel y las hernorragias. El estado general se agravia y pronto se acom

paña de caquexia.
Estos son, pues, los caracteres más salientes que nos permiten llevar

a cabo el diagnóstico diferencial, entre inflamación crónica y neoplasia.

TRATAMIENTO

La ligera reacción, a veces muy sensible e incluso en algún caso nula

que se manifiesta con la ingesta de yoduro, 6 a 8 gramos diarios, nos hizo

suponer, hace ya unos años, que nos encontrábamos ante una actinomi
cosis. Pero .la reacción parotídea a la medicación es muy desigual, de aquí
que aconsejábamos, ya en aquella fecha, insistir durante varios días con

el yoduro, cuando se notara disminuir la tumoración y además coadyuva
con salvarsan.

Si el Wasserman es positivo, salvarsan y bismuto hasta la curación

completa. Si el Wasserman es negativo, se hace tratamiento de prueba,
Cuando el yoduro y salvarsán no modifiquen en absoluto Ia rtumorad6n

debe recurrirse.a la biopsia como medio más seguro, pero tiene sus peligros
y no lo aconsejamos,
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'I'natamiento intrafocal : la inyección intra-parotídea de substancias,
como el cloruro de zinc, sulfato de cobre, aun inyectando previamente
novocaína para evitar el dolor, la juzgamos peligrosa y no la hemos

ensayado.
Radioterapia: es el tratamiento ideal, el que nos ha dado todas las

curaciones, tanto si reacciona ncomo no al yoduro. Esta ha sido la prueba
final y la de verdadero éxito.

Sin entrar en detalles de técnica, debernos decir que los tumores mix
tos reaccionan muy mal al tratamiento físico y en cuanto a los epiteliomas,
ni aun en los casos más afortunados, 10 hacen tan limpiamente y con tanta

rapidez, como estas lesiones inflamatorias.
Como conclusión: se debe probar en todos los casos el yoduro, y se

terminan más rápidamente con sesiones de radioterapia.
La indicación esencial, dependerá de cada caso clínico, pues 10 más

irnportante será orientar bien el diagnóstico: que se trate en realidad de
un proceso crónico y no una neoplasia o una afección no parotídea,

Para terminar. Nuestro agradecimiento al Doctor Carulla, sin cuyo
concurso y facilidades dadas en el departamento de Terapéutica física del
Hospital Clínico, no hubiesen sido posible 'estos ensayos.
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PRESIDÈNCIA DEL DR, PI SUÑER

Dades per orientar una nova patogènia
de la granúlia generalitzada.
pel Dr. M. TORELLÓ CENDRA

Tobes les temptatives per orientar una nova patogènia de la granúlia
generalítzada, no han pogut vèncer la senzillesa suggestiva de la teoria
mecànica de Weigert, en la qual s'dmet que la granúlia és produïda per la

ruptura en un vas d'un focus tuberculós; patogènia que dóna una expli
cació clara a les granúlies sobrevingudes després de les operacions o manípu
lacions sobre focus tuberculosos. Contràriament a Weigert, 'lue creu que el
focus originari ha d'ésser antic i sovint ganglionar, Huebeschann afirma que
poden produir-se a partir del focus primari.

Així veiem que 'la teoria limfàtica sostinguda abans per Weigert i de
fensada entre altres com la millor per Huguenin en 1876, per Orth, Wolff.
Ponfuk i per Assmann i Stahelin, no té avui adeptes, si exceptuem Bur
nand i Sayé, que l'apliquen a les granúlies pulmonars fredes.

Tampoc ningú no creu acceptable la teoria aèria, defensada per Thaon.
Això, no obstant, la patogènia mecànica per via hemàtica l'accepten

certs autors amb recel, perquè no els explica tot el que ha estat observat
clínicament, i Delarue ens parla de la possibilitat d'una patogènia com

plexa i posa en joc el paper dels histiòcits del teixit retículo-endotelial.
Patel (Forschritte der Medicin, 1929), la troba incapaç de demostrar com els
bacils arriben a fixar-se a Ia paret vascular i créixer-hi, i diu que no es

troba sempre el focus d'on procedeixen els bacils; d'altra banda, veu que
Ia miliar generalitzada no es desenrotlla en el curs d'una tuberculosi crò
nica, i que Ia granúlia generalitzada és més freqüent a la prímavera ; fa
notar aquest utor, que ni el cor ni els músculs estriats no són, per així
dir-ho, mai lesionats; aquests fets els condueixen a admetre l'existència
d'una disposicíó de la paret vascular enfront dels gèrmens, que sols té lloc
quan hi ha un estat d'allêrgia, i encara diríem millor un especial moment
de I'allèrgia també admet que els bacils podrien estar com presos en les
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parets dels vasos i en nn moment donat evolucionar les lesions, i no imme

diatament després de la captura.
Hugenin i Delarue, en un article recent (Annales d'Anatomie Paiho

logique, abril de 1930), en fer assaig de la patogènia de Ia tuberculosi

miliar, escrinen que el domini de la hipòtesi és ample encara, pel que fa

a la tuberculosi miliar, i qne la teoria hemàtica és simpàtica, però, no es

coneix res de com progressen els bacils fins a les lesions, siguin aquestes

alveolars o insterticials, i admeten que la disseminació es fa per batzegades
successives i que la virulència dels bacils es troba modificada per Ia sang.

Això és, esquemàticament, tot el que hem trobat en els llibres i re

vistes que ens ha estat possible consultar, sobre l'estat actual de la patogè
nia de Ia granúlia generalitzada.

Nosaltres, sense tenir en compte les dades i els conceptes exposats,

des que férem la primera autòpsia d'un nen mort per granúlia generalit

zada, ens mostràrem contraris a admetre la patogènia mecànica per via

hemàtica, de Weigert, tan universalrnent acceptada, però no ens atrevíem

a dir-ho a ningú per creure que érem molt poca COSa per emetre opinions;
i així, durant 12 anys, hem anat fent autòpsies de granúlies i observant

tot el que trobàvem, fins qne 1� lectura de I'excellent cbra de Rouvière so

bre els limfàtics de l'home, ens ha denat coratge per a exposar el nostre

concepte, o millor dit, els nostres dubtes, en veure com hi trobàvem, en

part, una confirrnació de les nostres suposicions.
Avui, doncs, vinc a portar a la vostra consideració unes dades per

orientar una nova patogènia de la granúlia generalitzada.

El primer que impressionà el men esperit, fou la distribució anatòmica

de les lesions en els rnalaltets que autopsiava i l'evolució clínica de la

malaltia.
.

Després d'obert el cadàver esperava trobar una sèrie de granulacions
tuberculoses per tot el cos, i no era pas així; de la sèrie d'autòpsies que

porto fetes, puc deduir-ne la següent distribució de lesions. Sempre i en

tots els malalts, el pulmó és l'òrgan que conté més granulacions tubercu

loses i, en general, més grosses i més madures (més caseïficades o calcifi

cades); després, la zona on he trobat més granulacions és la cara inferior

del diafragma, principalrnent a dreta i esquerra; segueix.oen ordre, la su

perfíde de la cara superior del fetge i el parènquima subjacent, així com Ia

superfície del parènquima esplènic. Aquestes dues localitzacions, pulmonar
i de part alta d'abdomen, creiem que són constants en tota granúlia. En or

dre de freqüència segueixen les granulacions tuberculoses de Ies cobertes de

l'encèfal, on trobem les granulacions en l'aracnoide i pia màter; remar

quem que mai no n'hem vist cap en la substància nerviosa; i, de la piamà
ter i aracnoide, es troben més sovint les granulacions en cissura de Sylvi
i després en els llacs de la base i finalment en les cares convexes. Insistim

que les granulacions es troben en l'aracnoide i piamàter, i afegim ara, que

no són dins dels vasos, sinó ben clararnent separades d'aquests.
En casos en que la dísseminació és més abundant, hem trobat granula-
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cions en les pleures, parietal i visceral, en el pericardi, parietal en especial,
i també en altres llocs del peritoneu; ultra els dits, cal esmentar, per

últim, el ronyó, en la superfície i zona cortical del qual, hem vist en molts

casos alguna granulació.
Clínicament hem vist nens en els quals una radiografla feta extempo

ràniament o en busca de lesions hiliars per explicar la desgana i amagri
ment, en plena apirèxia, ha permès constatar ja Ia imatge fina d'una

granúlia, per Ia qual cosa admetem que la lesió pulmonar és la primera
en produir-se; seguidament i en molts nens (1a major part és en aquest
moment quan s'han vist) -i diem-ho ara, és quan els autors comencen a

comptar els dies de malaltia- es presenta un quadre septicèmic, amb

lleuger timpanisme abdominal, que fa pensar en una febre tifoide. Creiem

que és en aquest moment quan comença la localització abdominal. Final

ment, apareixen símptomes meningítics unes vegades, molt abans de la

mort (2 a 3 setmanes); altres, solament 4 a 10 dies abans de morir. Hem

d'admetre, doncs, que Ia lesió meníngia és I'última en produir-se. Aquest
quadre clínic i aquesta evolució de símptomes, en especial els benignes,
tothom els ha viscut i no crec que es puguin negar. Aquesta evolució de

les lesions, va assenyalada, com ja hem dit, pel tarnany i maduresa de

les granulacions, ja que les qne hem trobat en les meninges han estat

sempre molt petites, i per això, difícils de buscar, les abdominals eren les

intermèdies, i les del pulmó les més grosses i aparentment més antigues.
No parlarem de l'examen histològic de les lesions, perquè hauríem de

discutir l'evolució que ha sofert el concepte histològic, des del concepte de
'lesió intersticial d'Empis, amb sols lesions folliculars, passant per la dis
tinció de Bezancon i Letulle entre granulaci6 iuberculosa i tubèrcul miliar}
i acabant amb els conceptes de Rist i els sens deixebles, i el del polimorfis
me admès per Delarue, Sols en aquest aspecte ens interessa el fet de què
les lesions no són perivasculars com abans es deia. sinó alveolars o peri
alveolars. i que per explicar el pas dels bacils al alvèols i teixit ínstersti

cial, no es troba una clara explicació, i àdhuc algun històleg de la categoría
d'Aschoff parla de què els bacils passen al teixit pulmonar per excreció,
indicant-nos amb això que fugen lluny dels vasos.

«Dins la confusió actual. en [a anal són admeses lesions exsudatîves i

productives en un mateix cas de ,g'r�núlia)), ens diu Letulle (Revue de 'la

tuberculose, pà,g' 579, 928) que ell ha d'ésser conservador, com a veritable
fil! de Laênnec, i escriu textualment: «això vol dir, que reconeixem amb
tots els observadors experimentats qne el procés follicular geg-anto-ceHular,
creador de la ,granulació miliar, es complica sovint de poussées alveolítiques
i, ner consegüent, pneumòniques i centrífuzues».

La patog-ènia de Weizert, trobo que és'difícil d'accept;:¡r per raó de la
seva simplicítat. Si tenim en compte que es necessíten un bon .nornbrs de
bacils per fer una disseminació de la importància d'una granúlia genera

litzada, és necessari que s'aboquí a la circulació una lesi6 de cert volum
que, corn hem dit moltíssimes vegades, no es troba. Però, suposem que
així signi, en aquest cas poden passar dues coses; La, que tingui lloc
aquest procés en Ia círculació gran, per exemple, en l'aorta; si fos
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així, no ens explicaríem les lesions pulmonars; a més, Bubak, recentment,

n'ha descrit un tZeitschr. für Túberculose, pàg. 241, 1930), en el qual, a

més de trobar en l'autòpsia una tuberculosi miliar, troba una embòlia de

l'artèria cerebral amb encefalomalàcia ; com és natural, és de pensar que

la mberculosi miliar era més antiga que la producció de la lesió embòlica.

en el segon cas, si té lloc l'àbocament a la circulació petita, Ia lesió sols

hauria d'ésser pulmonar; serviria, doncs, per explicar les granúlies locals

pulmonars, però no les granúlies generalitzades.

Però, és més; hem d'admetre flue els bacils en la lesió que s'obra al

vas van vinculats al càseum i no hem vist ni hem trobat descrits fenòmens

embòlies per ell produïts en els casos de tuberculosi miliar. Cal admetre,

doncs, que de les lesions passen els bacils finament separats uns dels al

tres, però en aquest cas, per què s'aturen en els teixits? No serà pas per

què no puguin passar pels capillars, puix que són molt més petits que un

eritròcit. A més, d'ençà que s'usa el mètode de Lowenstein, cada dia es

troba que és més freqüent la bacillèmia tuberculosa ; per alguns, i en

certs moments evolutius, és constant. ¿ Per què, doncs, no es produeix

sempre una tuberculosi miliar?

I encara podem fer una altra consideració, ¿ Com expliquem que per

via hemàtica en un nen, unes vegades es produeix una coxàlgia a un mal

de Pott i en altres una granúlia sense cap lesió òssia, i àdhuc com un nen

que té un mal de Pott un dia ens fa una granúlia?

Aquestes són les dades d'observació i crítica que, al nostre entendre,

ens parlen en contra de la patogènia hemàtica mecànica de Weigert.

Anem a esmentar ara les dades que ens orienten cap a una nova con

cepció patogènica. Diguem des d'ara qUe la concepció no és ben nova, ja

que anem a parlar d'una patogènia per via limfàtica, però en podem dir

nova patogènia, perquè fa ja gairebé 50 anys que no es parla d'altra pato

gènia que l'hemàtica.

En primer lloc hem de dir que avui, en totes les malalties, el con

cepte de septicèmia dels antics ha canviat pel de bacterièmia; és a dir,

que es troba sempre un focus d'on surten els microbis per provocar en

tot oas una pioèmia, o sia, un apart a la sang de microhis a intervals. La

sang, com a teixit en continu moviment, no és apta per a retenir a cultivar

els microbis, és sols un Hoc de pas; fuig, doncs, el clínic avui, d'admetre

Ull estatge dels microbis Ien la sang i admet que aquesta, és sols un vehicle

sols de traspàs d'un 110c a un altre.

Els microbis, i en el nostre cas els bacils tuberculosos, en ésser injec
tats en el torrent sanguini han d'anar a parar tot seguit en algtrn lloc; en

clínica humana cal admetre una simultaneïtat d'invassió bacillar de la

sang i d'Implantació en els teixits; en clínica experimental trobem aquest

temps molt separat, puix qne cal sacrifícar un animal, després d'inocular-

10 Ien certes condicions que no és del cas exposar, alrnenvs als 45 dies

d'inoculat, per trobar lesions de .generalització. Durant aquest temps, mol
tes coses poden haver passat i una d'elles, citada per molts observadors
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encara que sense donar-li importància, és [a lesió, amb forta tumefacció,
dels ganglis limfàtics de tot el cos de l'animal.

Aquest fet té un parallelisme en clínica humana; tots els nens morts

per tuberculosi miliar, hem trobat que tenen ganglis pulmonars i medias
tínics fortament infartats i molt .caseïficats. Aquesta dada no és original
nostra; s'hi han fixat molts autors. Per citar-ne sols un, per exemple,
Greengard (Re'V. of iuber., vol. XVIII, núm. 4, octubre 1928), que en

54 casos sempre ha trobat lesions caseoses ganglionars traqueo-bronquials.
Levesque ens diu que, quan veu adenopaties traqueals grosses radiològica
ment, cal pensar que s'acosta una granúlia.

En segon lloc hem de considerar la localització de la lesió anatòmica.

Aquesta té lloc principalmente i gairebé exclusivament, en els pulmons,
part alta d'abdomen i les meninges, i, en canvi, no Ia trobem en ossos,

músculs, pell i greix i altres llocs del cos. D'una banda, les zones d'elec
ció desguassen en ganglis limfàtics que es relacionen uns amb altres;
d'altra banda, veiem que les granulacions són abuntantîssimes en el pul
mó, menys abundants en la part alta de l'abdomen i molt discretes, dis

cretíssimes, en les meninges.
Vegem ràpidament com eS fa el desguàs limfàtic d'aquestes zones. Xo

esmentarem, a fi d'ésser breus, la disposició ganglionar del mediastí, a on

van a parar tots els limfàtics pulmonars. D'altra banda, el discret drenatge
limfàtic de les meninges que es fa per les beines limfàtiques adventícies i
intradveuticials i pels espais de Virchow-Robin que s'obren en els espais
subaracnoïdals, i per les beines periadventicials, o espais d'His, situats en

tre l'adventícia vascular i la substància nerviosa, que s'obren en l'espai
perineural, alllur torn són drenats. pels conductes limfàtics que F. Arnold
ha assenyalat i injectat en la piamàter. Aquestes zones limfàtiques van a

parar als ganglis limfàtics profunds del coll. No tenim per què insistir en

la relació íntima dels ganglis del coll amb els ganglis traqueobronquíals,
Sergent i Gaspar, últimament (Presse Médicale, 21-XII-32) han publicat
un estudi experimental sobre aquest punt, molt demostratiu. Finalment,
els estudis dels limfàtics de la part alta de l'abdomen ens demostren ben
clarament la relació íntima amb els ganglis traqueo-branquials, ja que els

limfàtics de la cara superior del fetge, passant pel lligament suspensori.
drenen en els limfàtics subdiafragrnàtics, i aquests, per mitjà de comuni
cacions directes a través del diafragma, van a parar als supradíafragmà
tics i allà, entre altres, als grups diafragrnàtico-juxtafrènics dret i esquerre,
des d'on van per altres conductes limfàtics als ganglis traqueobronquials.

Però, si amb això no en tinguéssim prou, hem de considerar que,
ultra la granúlia generalitzada, hi ha dos tipus de granúlia localitzada que
no poden ésser explicats per una patogènia hemàtica; ens referim a Ia
granúlia pleural i a la peritonitis tuberculosa, Algú podrà creure que són
manifestacions d'nna granúlia generalitzada, però els que n'hagin autop
siat algun cas, estaran ben persuadits que són Iesions locals.
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Fetes aquestes consideracions, ¿ corn ens atrevim a enfocar Ia patogènia
de Ia granúlia? Dèiem abans que la hipòtesi que anem a descriure, l'ad

metem sols com una hipòtesi de treball, sota [a qual, o millor de cara a la

qual, han d'ésser fetes noves observacions, que podran refermar-la o re

butjar-la.
La granúlia es presenta en malalts en estat d'anèrgia, com afirmen

Kotewig i Zoeffler entre altres, i és en el nen, com ens exposava el Dr. Sa

yé quan nosaltres estudiàvem, Ia forma crònica de la tuberculosi, que hem

d'oposar a la forma fibrosa de l'adult, o sigui una forma de resistència.

Hi ha, però, la diferència que altera notablement l'estat general, i fa que

en un estadi avançat, i a vegades ràpidament, al costat de formes pro

ductives es trobin lesions exsudatíves ; àdhuc en algun cas molt agut,

aquestes últimes dominen el qúadre o l'absorbeixen per complet.
La disseminació tuberculosa es faria per via limfàtica retrògrada, des

dels ganglis molt lesionats als teixits, envairia primer el teixit més prò
xim (el pulmó) i més tard, passant per altres ponts ganglionars, la part alta

d'abdomen i les meninges. La qual cosa està d'acord amb l'anatomia pato

lògica trobada.
-

Que és possible d'admetre la via limfàtica ho mostren els nòduls tu

berculosos en cadeneta que es troben en algunes peces. Quant a la via re

trògrada, ha estat admesa ja en Ja patogènia de la pneumònia després dels

treballs d'Engel, en Ia patogènia del limfogranuloma rectal, i àdhuc en

la tuberculosí, on ja Pissavy creu que la infecció es fa de bronquis a gangli
o de ganglis al terreny limfàtic, per via retrògrada. A més, aquesta via

és la seguida per la limfangitis cancerosa i és la que segueix l'anatòmic,

pet injectar els limfàtics i estudiar-los.
Admesa la patogènia de la granúlia genera:litzada per via limfàtica

retrògrada, a més d'aplicar-la a les granúlies locals, es comprèn bé posant
en clar la seva patogènia, que la infecció o inoculació de lesions no es fa

en un sol moment, sinó lentament, la qual cosa s'avé més a una malaltia

d'evolució subaguda o crònica, com és la granúlia, i, per tant, molt millor
que una patogènia hemàtica, que sols podem imaginar que pugui donar
quadres aguts o agudíssims.
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PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Les icterícies pe r retenció.

pel Dr. F. GALLART I MONÉS

Des de fa molts anys, preocupa a la meva Escola una qüestió tan

important com és la de les icterícies. Ho hem demostrat així en nom

broses publicacions i conferències. El tema, però, ha de plantejar-se en

cara avui, com a problema.
Només' ens ocuparem de les icteríctes per retenció que s'observen

per la simple inspecció ocular; d'aquelles que comuniquen a la pell la
coloració groga, relacionada amb la hiperbilirubinèmia i la impregnació
dels teixits i humors per excés de bilirubina.

No condicionem la icterícia per retenció, a la presència simultània
amb els pigments de les sals biliars, ja que moltes vegades manquen
constantment i en altres apareixen i fugen amb gran facilitat.

"

La manca de sals no significa pas que la icterícia sigui hemolítica,
puix que aquesta ve condicionada per un quadre clínic i hematològic,
que no existeix en la icterícia per retenció.

Pel fet que la clínica ens demostra, un dia i un altre, que existei
xen icterícies per retenció i sense sals, no acceptem les icterícies disso
ciades de Brulé, car són imaginàries més que clíniques. Hem observat
nombrosíssimes icterícies en litiàsics i neoplàsies del cap del pàncreas,
sense sals biliars al'orina.

Tampoc el jJrurit no ve acondicionat per la presència de sals biliars
en excés. Hom pot realitzar colèrnies salines injectant per via venosa fins
2 i 3 grams de sals, el prurit no apareix. Chabrol cita un cas en què
aquesta desaparegué després d'una injecció intravenosa de tauroglucocolat.

Diem el mateix de la bradicàrdia, ultra que és un fet molt incons
tant en les icterícies per retenció.

Com que en la majoria de les icterícies per retenció existeix la co

loració groga de la pell i la descoloració de la femta, es va pensar en
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l'obstrucció de les vies biliars com a mecanisme patogènic, i durant molts

anys el quadre d'aquesta icterícia es considerà íntimament lligat a l'obs

trucció. El catarro de les vies biliars i el tap mucós es considerada esser

la causa de totes les icterícies.

Quan Hanot va descriure la seva cirrosi, les necròpsies demostraren

que, tot i ésser una malaltia tan icterígena, aquella oclusió no existia i

les vies biliars eren completament permeables.
Fou llavors quan es va demostrar que aquest fet es repetia amb

freqüència, especialment en les icterícies infeccioses i, més particularment
encara, en la malaltia més icterígena, l'espiroquetosi, en la qual no sola

ment no hi havia obstrucció, sina que les alteracions de la cèl-Iula hepàtica
tampoc no explicaven la icterícia.

Dalmau, en 1918, demostrava el mateix fet en les rates de les clavegue
res "de Barcelona.

A més, hi ha el fet que el descolorament de les matèries fecals ve bas

tants dies después de la pigmentació dels teguments, la qual cosa fóra

inversament si la icterícia fos obstructiva.

Però, ultra això, existeixen també obstruccions de les vies biliars sen

se que eixisteixi icterícia. Això és tan cert que hom ha vist que no existeix

icterícia en més de 15 % d'oclusions coledocals per càlcul, demostrades per

operació.
El fisiòleg Haberland, lligant el colèdoc d'animals sans i robustos, amb

anèstesia local no ha pogut determinar mai la icterícia. Cal, diu, per pro

duir-la, la lligadura acompanyada d'una infecció. Aleshores la icterícia

apareix conjuntament amb una septicèmia, de vegades mortal, a amb una

peritonitis a endocarditis, que causen la mort.
.

Chabrol no està d'acord amb Haberland, i diu que la icterícia no apa

reix perquè, a més, cal excloure la vesícula. Encara que afirma que la lliga
dura experimental i asèptica mai no reprodueix les icterícies intenses que

veiem en clínica.
La clínica no está conforme amb l'experiència de Chabrol, i tots heu vist

obstruccions de coledoc per càlcul amb exclusió vesicular per litiasi conco

mitant del cístic a per colecistitis escleroatròfica en les quals la icterícia no

es presentà.
No hi ha dubte, doncs, que a la lligadura a bé a l'oclusió del colèdoc

i a l'exclusió de la vesícula, cal afegir-hi un altre factor, que veiem que es

repeteix amb una gran freqüencia: la infecció.
Com que la teoria obstructiva per ella sola no explicava la icterícia

per retenció, els investigadors varen cercar en la cèl-lula hepàtica les le

sions que poguessin explicar-la.
Durant molts anys, les hepatitis i les hepatosis s'han considerat les pro

ductoresde la icterícia, i s'ha despreciat d'una manera absoluta qualsevol par
ticipació canalicular. Las escoles de Widal i Fiessinger han estat les que

han anat més endavant en aquesta direcció. Nosaltres mateixos, fa set

anys, que defensàvem aquesta doctrina en una conferència donada a

l'Institut de Ciències Mèdiques de Bilbao. Darrerament, Caroli, en la se

va tesi de 1931, dóna tant valor a l'hepatitis de certs litiàsics, sense
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obstacle de la via principal, arriba a dir que en aquets casos, més que el

drenatge biliar, el que cal fer és una terapèutica d'insulina-glucosa.
Nosaltres creiem, precisament, que una gran part del crèdit de la

terpèutica protectriu insulina-glucosa és deguda al drenatge precoç en la

majoria de les icterícies litiàsiques.

A mida que el temps ha anat transcorrent, i nous i nombrosos ma

lats han passat per les nostres mans, ens hem convençut que el paper de
cèl-lula hepàtica en la producció de la icterícia, ha perdut una gran part
del seu valor, màxim quan veiem que una de les malalties que més
intensament destrueix el fetge no produeix icterícia. Tal és el càncer de

fetge. Iiistològicament es demostren en ell totes les lesions cel-lulars des
crites com a causants de la icterícia, sense que aquesta síndrome es presenti.

Igualment que el càncer, moltes cirrosis destrueixen el fetge i la
icterícia no apareix o és mínima.

En certes septicèmies, amb icterícia intensíssima, la necròpsia demos
tra mínimes lesions hepàtiques, i viceversa, veiem grans destruccions
cel-lulars hepàtiques en l'autòpsia d'altres malalties infeccioses, que en

vida mai no donaren icterícia.
En els tuberculosos veiem, cada dia, degeneracions hepàtiques que

ataquen intensament el parènquima, sense que aparegui mai ictericia.

L'hepatitis parenquimatosa, que tan poc freqüent és en els interícs
és quasi constant en els tuberculosos.

Lemierre i Rudolf publiquen, en 193 I, un cas mortal de febre he
moglobinúrica, sense lesió hepàtica. Widal i Abrahami, publiquen un cas

de icterícia greu infecciosa amb integritat histològica del fetge.
En l'espiroquetosi ícterohemorràgica, la més icterígena de totes, les

malalties, el malalt mor d'urèmia i les lesions hepàtiques són hiperplàsiques,
incapaces d'esplicar la icterícia.

A la Presse Médicale (6 de juliol 1932), Chabrol, Brocq i Porin, citen
un cas d'icterícia per retenció complerta, infecciosa, que fou operat de co

lecistostomia i s'hi trobaren les vies biliars íntegres, sense vesícula distesa,
Les lesions histològiques del fetge no podien tampoc explicar la icterícia.
El malalt guarí ràpidament amb el drenatge vesicular.

Acaben dient: «Hom ha oblidat massa, en profit de l'hepatitis, el
paper de la coledocitis en el determinisme de les icterícies que es gua
reixen ràpidament amb el drenatge vesicular.» Es pregunten si la glàn
dula hepàtica en el seu paper d'excretar bactèries, pot fer que aquestes
produeixin, per via descendent, una inflamació del colèdoc. Hom no pot
oblidar, diuen, que la pressió de la bilis en el colèdoc és relaltivament feble,
i que un obstacle mínim qualsevol és suficient per provocar l'estasi i la
retenció.
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J. Bérard i Mallet Guy, a la Presse Médicale (21 de desembre de

1932) basant-se en dos casos estudiats per ells, en els quals, despres de

la colecistostomia, la injecció de lipiodol els demostrà un colèdoc filiforme,
diuen: «Nosaltres intentaríem fer intervenir per a l'explicació de les ic

terícies infeccioses, el colèdoc filiforme, com factor d'hipotensió biliar tot

veient en aquest fenòmen una reacció inversa de la dilatació coledocal,

simptomàtica de les hipertensions biliars, per raons d'un obstacle».

Ambdós autors es refereixen a casos d'icterícies iñfeccioses; per con

següent, en elles hi "ha factor microbià.

Ara bé, i aquest factor circulant és capaç de produir una desviació de la

bilis del seu corrent normal, com pensa Garnier, i provocar la hipotensió
biliar i. el colèdoc filiforme, sense inflamació prèvia del conducte?

¿Es que aquesta hipotensió pot facilitar la infecció coledocal en entrete

nir massa temps en el colèdoc les bactèries i que haurien d'ésser elimi

nades pel fetge? Tal vegada sigui d'aquesta manera, sobretot si tenim en

compte el qué hem dit abans, remarcant el fet que en les icterícies primer
es tenyeix la pell i després es descolora la femta. Per consegüent, la coledo

citis i amb ella el tapmucós de Wirchow, podrieu, molt bé, ésser secundàries.
Tal vegada I'estudi de la ictericia catarral ens pot donar alguna aclaració

del problema que ens ocupa.
Es tracta d'una ictericia, de vegades discreta, altres intensa, que

apareix després d'uns dies de malestar, llengua saburral, cefalàlgia, nàu

sees, anorèxia, en una paraula fenòmens de catarro digestiu. Al cap de

pocs dies el malalt s'engrogueix i els seus orins es coloreixen. La deseo

loració de la femta no es presenta fins al cap de cinc a sis dies d'aparèixer
la icterícia. Chauffard diu que, de vegades, fins els dotze dies.

Ordinàriament, la icterícia catarral es relaciona amb una causa tòxica

alimentària; ingestió d'aliments passats, conserves, moluscs, etc. a sembla

que correspongui a una forma atenuada de la icterícia infecciosa. Tothom

accepta formes intermedies entre la benigna i la forma més greu que pot
acabar amb la degeneració groga del fetge.

Nosaltres hem observat focus epidèmics, cosa que ha estat compro

vada durant la maleïda guerra passada.
Alguns autors insisteixen en què la icterícia catarral benigna és deguda

a l'obstrucció i el catarro de les bies biliars. Eppinger, Aschoff, Widal.

Chauffard i altres es posen en contra d'això i afirmen que encara que
- hom

no sàpigui el paper que correspon al fetge en el mecanisme patogènic
d'aquestes icterícies, cal descartar en absolut llur dependència directa de

les alteracions dels conductes biliars.

Klemperer, Killian i Heyd, asseguren que la icterícia catarral es deguda
a la progagació d'un catarro gastrointestinal a les vies biliars. Vincent Lyon
ha publicat, fa poc temps, un artícle en el qual atribueix propietats cura

tives a la injecció de sulfat de magnesi al duodè, injecció que provocaria
contraccions vesiculars intenses, que faríen sortir el tap mucós coledocal.

Aquestes concepcions tan simplistes són tributàries de tals objeccions
d'ordre clínic que fan que avui ja no puguin sostenir-se.

En efecte, la icterícia catarral, petita a mitjana, els brots epidèrmics de
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la qual fan pensar en una causa infectiva comú, va precedida, com deiem,
d'un període pre-ictèric caracteritzat per símptomes generals i de catarro

gastrointestinal. Al cap d'uns dies, en aparèixer la icterícia, milloren els

símptomes generals i el catarro digestiu, la qual cosa no passaria si aquella
depengués d'aquesta, ambdós seguiríen una evolució paral-lela.

A més, el tubatge duodenal demostra que la bilis passa sempre, encara

que en quantitats reduïdes i insuficients per colorar la femta.

Na hi ha, doncs, obstrucció, sinó desviació de la bilis.

I encara, si la icterícia és deguda a una obstrucció del colèdoc per
catarro propagat pel budell, ¿per què no és propaga mai al Wirsung, que
sempre està lliure en la icterícia catarral?

Naunyn, i després el seu deixeble Umber, accepten com a productor
de la icterícia catarral «la colàngia- entenent-se com a tal un procés pato
lògic de les vies biliars, procés que no cal que sigui de naturalesa inflama

tòria. Es clar, però, que éssent la colàngia un concepte que moltes vegades
no pot ésser demostrable anatòmicament i histològicament, és natural que
des del punt de mira patogènic, s'hagi fet ús d'ell en tots els casos en què
el factor etiològic resta desconegut,

No podem occeptar-lo, perquè posa el nostre esperit en una situació

violent al pensar en una afecció, les lesions histològiques de la qual no són

demostrables.
Es molt lògic aplicar a la icterícia catarral, el que hem dit de certes

septicèmies icterígenes sense obstrucció biliar i de l'espiroquetosi icterohe
morràgica, (tal vegada a b el temps es demostri que aquella és una forma

atenuada d'aquesta), en el sentit d'atribuir a l'espiroqueta i a certes bac

tèries la causa principal de l'icterícia.
Està en pro d'això la forma epidèmica que de vegades revesteix, àd

huc tenin en compte la negativitat dels hemocultius.

¿Es possible admetre en la icterícia catarral el tan nombrat tap mucós

de Wirchow? Pot existir, ben entès però no com a causa de la icterícia,
sinó com una conseqüuècia.

Si el corrent biliar està disminuït i la bilis resta en atur en el colèdoc,
poden colotnitzar molt bé en aquest bactèries de procedència ascendent a

descendent que causen el catarro i el moc. Aquest serien, doncs, fills de la

infecció secundària de la via biliar principal.

Pel moment, i d'una manera transitòria, hem d'orientar el mecanisme
de les icterícies que acabem d'estudiar vers un factor fonamental tòxic a

infecciós, que desviaria el corrent biliar del seu cami normal i els elements
de la bilis restarien retinguts en els teixits i en els humors. La intervenció

del fetge i l'oclusió coledocal ocuparien un lloc molt secundari, per bé

que pel moment no existeixen dades precises per refusar-la a aceptar-la
definitivament.

Hem deixat pel final, l'estudiar el paper que representa l'espasme
d'esfínter d'Oddi en les icterícies per retenció. Com a factor primitiu, que
per ell sol causa la icterícia, hem de refusar-lo en absolut.
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Tots els casos de la literatura, especialment els de Pavel, Nanu-Muscel,

de Bucarest, són d'ictèrics febrils (un d'ells amb esplenomegàlia, que obli

gà a l'esplenectomia), altres sofreixen crisis violents de còlics hepàtics
i altres estan afectes de neoplàsia de pàncreas. Diversos d'ells han sofert

diferents operacions sobre les vies biliars.

Creure en l'espasme de l'esfinter d'Oddi, perquèe I tubatge duodenal,

que encara no sabem com actua, millori o guareixi certes icterícies, o

perquè aquestes apareguin o augmentin després d'un disgust,l'alcanç le

sional del qual també desconeixem, perquè el bromur o la papaverina
disminuiexin certes icterícies (aixó nosaltres no ho hem vist mai), quan

aquestes variacions veiem que es presenten espontàniament cada dia, és

no comprendre l'enorme problema que ens ocupa, donant-li un aspecte

de simplicitat, tal com si es tractés d'una de les qüestions més elementals

de la Patologia.

Darrerament hem tingut una malalta de S8 anys, soltera, sense antece

dents de cap classe, la qual, després d'un disgust de familia, contragué una

icterícia progressiva sense acòlia.

L'exploració acusava unlleuger s.ugment del volum del fetge .A l'orina,

pigments i sals són intensament posit ¡¡C'. El tubatge duodenal dóna escassa

bilis i l'anomenada bilis B no apareix francament. Totes elles donen Weber

intensament positiu. Hemocultiu negatiu.
El Wassermann és negatiu. Lleugea febíenla. L'examen de sang és

normal, només una hipercolesterinèmia de 1'94 0/00 amb gran bilirubinèmia.

Mor amb símptomes d'hemorràgia aguda. La necròpsia demostra: bu

dells plens de sang, trombosi d'un ram de la mesentèrica. Melsa normal.

Fetge lleugerament augmentat de volum. Ronyó i càpsules suprarrenals
semblen normals. Cor i pulmons sans.

Allò més interessant és que la vesícula biliar estava distesa i el colèdoc

era completament permeable fins al duodè. L'expressió lleugera de la vesí

cula feia fluir gran quantitat de bilis al budell. La bilis vesicular era franca

ment groga.
La histologia demostrà petits focus hemorràgics en fetge, ronyó i càp

sules suprarrenals.
Com explicar-se en aquest cas la icterícia? Per una lesió hepàtica? No,

puix que la histologia no la posà pas en evidència.

I la distensió vesicular? És també molt difícil donar-ne una explicació,
sobretot si tenim en compte que mai no hi hagué acòlía. ¿Només per una

atonia de la vesícula que coincidís amb l'atonia general? Per hipotensió bi

liar? Heus ací un altre problema pels estudiosos.

Per resoldre amb èxit el problema, tan difícil, de les icteríciesper reten

ció, cal una col-laboració molt estreta entre la clínic, ellaboratori i l'experi
mentació, i cal encara tenir en compte que la primera és per si sola una

ciència experimental que actua sobre un ésser capacitat per expressar les
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seves sensacions, per la qual cosa les dues darreres han de seguir el consells
d'aquella, que és la més experimentada i la que ha estat sotmesa a proves
més dures.

Una labor continuada, prudent, imparcial i sotmesa a una crítica severa,

és la base fonamental per a contribuir a aclairir problema tan important com
el de les icterícies.



Sessió científica del dia 6 de març de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. J. PEYRf

Estat actual del tractament del càncer

de la laringe.

pel Dr. u: VILA ABADAL

No faré una resenció objectiva de tot el que avui es fa al món per al

tractament de les neoplàsies malignes de la laringe; he vingut a ocupar

per primera vegada aquesta tribuna amb el vostre beneplàcit, per a expo

sar-vos, el que personalment i subjectivament fem i pensem de l'assumpte
de la nostra conferència,

L'única manera de fer medicina nostra és aportant cadascú el que sub

jectivament tingui adquirit o experimentat; objectivarnent podem expo
sar tot el que eh; altres fan arreu del món, i nosaltres ho copiem, perquè
indubtablement som uns bon copistes els catalans, ja que no uns creadors.
Del que els altres fan jo us exposaré el que considero més encertat en aquest
moment; del propi, us exposaré algun detall més.

L'evolució constant del tractament de les neoplàsies està influïda per
l'actuació dels elements físics en plena febre evolutiva; també per aquest
fet és perquè un tema tan vell i discutit com és el que avui vinc a ex

posar-vos és un tema nou que demà pot arribar a ésser completament escla
rit pel progrés físic dels aparells de radiació.

Fa dos anys tractava aquest mateix tema en forma molt diferent de

la que vaig a exposar avui. Dintre dos o quatre o més, possiblement el
tractament haurà variat fonamentalment.

A despit de tot, puc dir-vos que el càncer de la laringe és l'únic càn
cer de l'organisme del qual podem garantir una curació permanent, sem

pre que reuneixi aquelles condicíons clàssiques d'ésser intralaringi í no

invadir la paret posterior.
Motiu, a més, perquè nosaltres fixem al detall els termes del tracta

ment.
Partim nosaltres del fet que aquest tractament del càncer requereix per

ala curació una actuació àmplia i a distància, sense tocar els teixits malalts,



76 A:\l\'ALS DE L'Ac\DDrL\�liE l\IEDICI:\_\ DE BAECELOXA

buscant ensems l'esterilització dels teixits perifocals, cosa perfectament

factible en el càncer que ens ocupa.

El tractament del càncer de la laringe varia profundament, a la nostra

manera de veure, segons sigui la localització de la neoplàsia; per això

dividim el càncer de la laringe en càncer de I'epiglotis i angle anterior

laringi; càncer lateral localitzat a corda, o corda i banda ventricular;

càncer anterior bilateral; càncer de paret posterior i d'aritenoides, i
càncer

vestibular i extralaringi.
Per cada una d'aquestes localitzacions posarem un tractament dife

rent; la garantia d'èxit de curació i de funcionament fisiològic de la la

ringe ha d'atendre's a l'orientació que assenyalarem.

No diferenciem les neoplàsies per la seva naturalesa histològica; el

tractament ha d'ésser uniforme, sigui epitelioma espinós, basal, epider

moide, etc. Exceptuem el sarcoma, que pot tractar-se amb tractament, físic

si es vol prescindir del tractament quirúrgic.
En formular el pla del nostre tractament, acceptem com a fonamen

tal l'associació del tractament quirúrgic i el tractament Roentgen en tots

els casos, salvant el cas concret de lesions tan extenses, en les que un trac

tament quirúrgic és inaplicable.
Precedint o seguint el tractament quirúrgic, farem aplicacions de radio

teràpia fonda, esterilitzant a l'extrem, fins a l'esclerosi completa doe tei

xits, obstrucció de vasos limfàtics i sanguinis, amb certesa de destrucció

completa de les cèllules joves, de totes les cèllules neoplàsiques que han

passat per una fase mitòsica en el curs del tractament- Això fa necessari

espaiar el tractament, fent-lo de durada llarga, fins a 60 sessions, per a

donar lloc a què totes les cèllules neoplàsiques passin per una fase de cario

quinesi, i per tant mortals a l'acció esterilitzant dels raigs X, que amb

dosis intenses, curtes, aprofitant els raigs durs únicament, podem arribar

a donar en tot el tractament una quantitat de r que no fóra factible d'altra

manera.

Sense el concurs Roentgen, del qual nosaltres n'hem vist èxits ines

perats i que si no preconitzem com a únic tractament del càncer de Ia

laringe és perquè encara no té garantia suficient d'evitar una recidiva i

de- fer desaparèixer totalment una lesió neoplàsica, encara que en alguns
casos inoperables, jo hagi vist destruït tot el teixit neoplàsic, no ens me

reix confiança plena perquè nosaltres podem prescriure'l com a únic trac

tament; quan en la sisternatització que nosaltres plantegem s'ofereix una

garantia de guariment i una garantia de no recidiva, que és el que interes

Sa al malalt i al metge.
No parlem en aquest treball de l'acció del ràdium. L'acció local del

ràdium «insitu» a base d'agulles plantades en la neoplàsia, fent una eli

rninació prèvia de cartílag, com preconitza l'escola belga de Ledoux, no

ha donat cap resultat de garantia i no té cap avantatge damunt de proce

diments tan nets com un tirotomia per procediment de St. Clair Thomp
son; a més, l'acció del ràdium sobre els cartílags de laringe és altament

nociva, amb condritis .i necrosis extenses ; és un tractament sense garantia
i complicat,
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El ràdiutn a distància amb motllos contenint grans masses de ràdium

i utilizant sols els raigs durs, amb grans filtratges, no l'hem utilitzat

nosaltres per manca de primera matèria en la quantitat deguda, 2 gr. de

clorur de ràdium. D'altra banda, no hi veiem cap avantatge sobre el trac

tament Roentgen, més dosificable, més repartible.
Les dosis Roentgen utilitzades en les aplicacions prèvies i postopera

tòries que avui apliquem als nostres malalts, són donades per Regaud i
Coutard de l'Institut Curie, la qual tècnica, exposada pel Dr. Sànchiz,
radiòleg director d'aquests tractaments, és com segueix. Dosis que sumen

en conjunt 8.500 r, midades a l'aire (11,500 amb difusió), filtratge de 2 mm.

Cu, 2 mm. Al. A més de parafina i fusta, amb una espesor de 2 cm., a fi

d'evitar la radiació secundària. Aquestes dosis són repartides en 60 dies,

fins a passar la dosi eritema i provocar ulceracions epidèrmiques superfí

cials. Diàriament es dóna una dosi de 120 a ISO r, usant tensions de

200 K. V.
La dosi total és repartida en dos camps laterals, i si convé afegir una

sobredosi, les fa per un camp posterior.
Resumint, aquest és el procedir que el Dr. Sànchiz utilitza en el trac

tament dels nostres malalts.

És necessari, per arribar a dosis tan intenses, tenir un control perfecte
dels aparells, que han de rendir en tot moment la màxima quantitat de

K. V., utilitzant sempre Ull dosificador i un bon cronometratge. Aquest
és el principal secret d'eficàcia en molts centres roentgenoteràpics del món,

que no són compartits per altres centres; per això tenen un tècnic físic

que controla constantment els aparells.
La necrosi de cartílags que tant dificultava el tractament Roentgen,

no l'em vist fa anys. No obstant, hem vist desaparèixer neoplàsies exten

. síssimes de laringe, amb invasió de cartílags, que mai no hauríem suposat

que pogués aconseguir-se amb un simple tractament físic.

Permeteu-me que ara us d'escrigui en cada cas el tractament adequat
en cada localització laríngia, sempre prenent com a base una intima com

penetració entre el cirurgià i el radiòleg, puix que en cap cas considerem

prudent deixar de tractar físicament un malalt tractat quirúrgicarnent, i
farem una intervenció quirúrgica, en segons quins pacients prèviament
tractats amb Roentgen, per necessitat d'avantposar aquest tractament al

quirúrgic, com detallarem més avall; si, a més, hi ha algun malalt al qual
no és possible tractar quirúrgicament, la radioteràpia podrà guarir-lo mo

mentàniament o definitivament. Les agulles de ràdium ens són d'utilitat,
en algunes metàstasis ganglionars.

Epitelioma d'·ePiglotis. - La localització epiglòtica la veiem sovint;
l'epitelioma sol invadir la cara posterior Iaríngin de l'epiglotis més que

la cara anterior lingual. Quan la neo invadeix el caire o la paret posterior,

ú.nicament és possible fer un tractament ample d'extirpació quirúrgica;
Sl, a més, la neoplàsia invadeix l'angle anterior de laringe, podem seguir
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el mateix procediment amb tal que la limitació en l'angle sigui ben evi

dent.
En aquest cas, no ens limitem a fer una faringotomia amb eliminació

de l'epiglotis; entenem que l'ablació ha d'Incloure una part més extensa

de teixits sans, els teixits on està implantada l'epiglotis i replecs faringo

epiglòtics, eritenoepiglòtics, porció superoanterior, de bandes ventriculars.

La nostra. ntervenció consisteix en una tiro-epiglotidectomia, operació
limitada i que sols és aplicable al tractament de les neoplàsies molt limi

tades. Operació' reglada que deixa a posteriori el pacient, en perfectes con

dicions fisiològiques de veu i de deglució.
Anestèsia local. Fem una incisió en T, l'horitzontal sota l'hioides, la

vertical fins a segon anell de tràquea. La incisió de la pell arriba fins a larin

ge. Descobriren: u ntascó de punta inferior de cada tiroides de llargada i

amplada, segons la lesió.

El pericondri extern és renversat, com els altres teixits tous. Pel caire

superior dels cartílags tiroides, separem el pericondri i teixits tous laringis
en la mida necessària.

Seccionern el tascó de cada tiroides amb serra i tisores. Separem els

teixits laringis fins a base d'epiglotis.
En el primer a Siego nanell traqueal fem una obertura ovalada per in

troduir la cànula; tirem unes gtes de solució de cocaïna per a evitar refle

xes, així con injectem un c. c. dintre la laringe.
Procurant actuar a distancia de la massa neoplàsica, amb les tisores

seccionern els teixits tous de la laringe per damunt les cordes vocals. Oberta

la laringe, posem un taponament a regió de cricoides, a fi d'evitar l'entra

da de sang a tràquea.
Seguim la secció lateral per cada costat fins a seccionar els replecs

aritenoepiglòtics, 1 amb això surt en un sol bloc epiglotis i teixits tous de

comisura anterior i de bandes ventriculars, per a eliminar tota la neoplàsia,
tallant sempre en teixit sa.

Tindrem gran cura de l'hemostàsia; les laríngies superiors sagnen

abundantment, i és precís fer bones lligadures. Si l'hemorràgia està ben

cohibida, podem retirar el taponament laringi i fer una sutura de peri
condris externs i teixits tous, deixant la cànula vint-i-quatre hates.

Si no sagna la ferida, la cànula podrà retirar-se; del contrari, serà

necessari deixar-la, perquè el taponament de la laringe hi obliga.
El perill d'aquesta operació és l'hemorràgia postoperatòria; nosaltres

hem perdut dos malalts per aquesta causa, Més garantit és deixar un

taponament intralaringi i cànula 48 hores, però així s'endarrereix molt la

cicatrització, que mai no aconseguirem de primera intenció, com en el

primer cas.

L'obertura traqueal es tanca sola.

Als quinze dies, guarit el malalt, comencem el tractament Roentgen
de garantia, fet a dosis esterilitzants, com si no haguéssim fet tractament

quirúrgic, D'aquesta manera pot gairebé donar-se la seguretat de gua

riment.
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Si hi ha ganglis metastàsics de gros volum, són extirpats; en cas

contrari, s'esterilitza la regió amb raigs X.
Aquests pacients passen 5 o 6 dies en entrenament de deglució, i des

prés la deglució és normal. La veu fosca, al primer temps, es fa clara pas
sats tres mesos. Les primeres 24 hores són privats de prendre aliment.

Si no retardés tant la cicatrització, el tractament previ Roentgen seria
ideal, però la necrosi de porcions de cartílag i la poca vitalitat dels teixits
tous fan la curació lenta i deixa una laringe més estenosada; així ens ha
passat en un cas operat, amb la neoplàsia desapareguda histològioament
després del tractament radioteràpic.

Aquesta intervenció, que nosaltres titulem de tiro-epiglotidectomia, és
sistematitzada i permet eliminar enterament una epiglotis neoplàsica, sem

pre que el solc glasoepiglòtic estigui lliure.
Sense la garantia d'un tractament Roentgen a posteriori no la reco

manem, perquè sovint veuríem recidives en pèssimes condicions, com

passa amb les intervencions parcials de Sebilan, o la ja més sistematitzada
i traumatitzant d'Hautant. La nostra ofereix l'avantatge d'ésser comple
tament reglada i sisternatitzada, i deixa la laringe en perfectes condicions.

Neoplàsies localitzades a corda 'Vocal a corda i banda. - Les neoplàsies
laterals de laringe, ben limitades encara que immobilitzin la corda i aga
fin una porció de banda, ens venturem sempre a tractar-les amb Ia clàs
sica tirotornia de St. Clair Thompson. Ens atrevim a ampliar els límits
d'indicació d'intervenció, comptant amb el tractament físic. auxiliar; del
contrari, ens limitarem a utilitzar-la únicarnent en els casos de neo d'una
corda vocal.

Ara, sempre que no separant-nos dels límits de la intervenció podem
eliminar la neo tallant en ple teixit sa, practiquem la intervenció.

Com és ja coneguda la intervenció, en donaré només que unes indica
cions de procedirnent. Nosaltres fem Siempre anestèsia local i ens separem
del criteri de l'autor; pel restant, fem la incisió vertical única de hioides
a segon anell. Desenganxem el pericondri extern de tot el tiroides. Posem
la cànula. Obrim la laringe per Ia línia mitja i podem el taponament en

regio cricoidea, Separem pericondri i teixits tous del cartílag. Desarticu
lem el cartílag tiroide del costat malalt, i després amb tisores seccionem
amplament tot el teixit laringi que creiem que és forçós eliminar.

Sutura immediata de pericondri i teixits tous. Cànula 24 hores. L'he
morràgia no és tan fàcil.

Tractament Roentgen consecutiu. En un cas el tractament Roentgen
ens obligà a posar de nou la cànula durant quatre mesos. Després quedà
sense estenosi laríngia, i per tant, es suprimí la cànula definítivament.

Per a les lesions intralaríngies laterals és aquesta. una intervenció d'e
lecció, que nosaltres hem ampliat a bastament per la garantia del tractament
Roentgen consecutiu.
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Neoplùsia bilateral anterolateral. - Sempre i quan la neoplàsia no

s'estengui a paret posterior de laringe i agafi a més de comisura anterior

les dues ales laríngies, és precís fer una intervenció àmplia de laringe, que

abans i ara les resolia amb una laringectomia total, i no havia desbancat cal'

de les intervencions preconitzades fins avui.

Aquí la nostra tècnica varia en absolut les normes establertes fins avui,

taut en la part quirúrgica com en el tractament físic.

En aquests casos és quan verament es nota el progrés tècnic en dispo

sar del tractament Roentgeut. L'extensió ele la neoplàsia, Ia dificultat de

l'extirpació sense fer una extirpació total de laringe, pel caure sempre en

teixit malalt en fer una intervenció parcial, ens ha portat a modificar la

tècnica.
En tot cas, la impossibilitat de conservar cap porció de laringe útil,

fóra la paret posterior i el corn d'aritenoides, ens permet eliminar la larin

ge per complet i deixar el malalt canular a perpetuïtat com un laringec

tomitzat total.
Per això comencem esterilitzant els teixits amb tractament Roentgen

fins a la màxima
_

fusió a desaparició. Al mes anem a fer el tractament

quirúrgic, que consisteix en una laringectomia subtotal, i aquesta interven

cié la practiquem de la següent manera.

Desperiostitzern els dos cartílags tiroides i el cricoide, extensament i

íntimament, colioquern una cànula en els primers anells. Desarticulem tots

els cartílags, tenint en compte respectar la paret posterior de la laringe,

que és la clau de l'èxit, perquè evita l'obertura d'esòfag, i per tant la fís

tula. Taponament de tràquea supracanular.
Ablació en massa de tota Ia laringe, salvant la paret posterior i els

aritenoides. Si, podem, respectem l'epiglotis, que després suturarem per

obliterar l'entrada superior,
Un taponament temporal entre les dues cares de pericondri extern. No

ens atrevim mai a suturar el pericondri, buscant una cicatrització de prime
ra intenció, gairebé impossible d'obtenir en teixits fondament irradiats;

és més prudent taponar fortament la ferida i buscar una cicatrització per

segona intenció.

La tràquea podem suturar-la a la pell, deixant així un abocament

ample, com en la laringectomia total.

Aquesta intervenció no ofereix els perills de la laringectomia per l'aïlla

ment absolut entre vies digestives i vies respiratòries ; permet l'esterilit

zació prèvia de la neoplàsia, i és menys traumatitzant que l'extirpació

total.
En algun cas d'invassió neoplàsica del cartílag serà precís suprimir

ensems el pericondri extern; els músculs tenen menys defensa a Ia infec

ció, i la cicatrització és més tardana.

Neoblàsies de paret posterior de laringe i aritenoides. - Quan la paret

posterior de la laringe o els aritenoides estan afectats, nosaltres no ens
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atrevim a fer cap intervenció parcial; creiem necessari a una extirpa
ció total de laringe.

Si fos possible fer una esterilització Roentgen prèvia, podríem intentar

alguna de les proposades, especialment per Sebilan, però un tractament

Roentgen, abans d'intervenir en la paret faríngia de la laringe, és suma

ment perillós, perquè porta fatalment a I'esfacel de la paret i a la fístula

consecutiva, difícil de curar per la manca de vitalitat dels teixits.
Per aquest motiu, fem sempre una laringectomia total pel procediment

clàssic de Gluck, i després de la cicatrització fem el tractament Rœntgen
màxim.

Na he de descriure la intervenció de tots nosaltres coneguda i expo
sada ja en la tribuna d'aquesta Acadèmia.

La tècnica de Gluck és la seguida arreu del món, i no hi ha que dir,
en el nostre país Botey fou el gran apòstol, com a Madrid Tàpia, que l'ha

posada a prova de tota crítica.
Intervenció que ofereix un perill seriós: Ia pneumònia, per la necessi

tat d'intervenir malalts les vies respiratòries dels quals estan sotmeses de

temps a una afecció permanent, i la majoria d'ells, per tant, amb bronqui
tis difuses o focus latents de broncopneumònia crònica. La respiracíô per

la cànula, a més d'ésser antinatural i dificultar l'expectoració i buidatge
bronquial, comporta el pas d'un aire poc filtrat, poc escalfat i poc hu

mitejat.
Totes les precaucions preses són poques per evitar aquest perill. En

canvi, el shock operatori és poc, i tot pacient resisteix bé la intervenció.

Neoplèsies »estibulars. - Aquestes neoplàsies extralaríngies, sovint
amb metàstasis .ganglionars, cal que siguin operades amb ablacions totals
de laringe, sempre que les parets faríngies no estiguin invadides.

L'ablació de tota la laringe en bloc, respectant alguna vegada el cricoi

de, dóna nna bona garantia d'èxit, sempre que al tractament quirúrgic unim
el tractament Roentgen.

Les neoplàsies extracavitàries a amb gran metàstasis ganglíonars, no

són susceptibles d'una intervenció quirúrgica; han d'ésser sotmeses a un

tractament Roentgen únicament.
Veurem més sovint del que podíem esperar, la desaparició momentània

de tota lesió, guariment que persistirà per temps més o menys llarg, i que
d'antuvi no podem fixar.

Aquesta manera nostra d'enfocar aquest problema sistematítzant-lo a

quatre intervencions reglades, dues ja clàssiques, ens permet una visió
optimista del problema, perquè, entre totes les neoplàsies de ·l'organisme
les de la laringe, són les soles de les que pot dir-se que cauen dintre un

camp en el qual el guariment és la regla.
Si tinguéssim la fortuna d'observar neoplàsies al començament -1
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avui no és cosa extraordinària- curaríem tots els epiteliomes de laringe

amb un mínim traumatisrne i una mínima d'alteració fisiològica.

Trobareu que l'exposició que acabo de fer-vos del problema, és ex

cessivament subjectiv, és veritat; no porta el control, ni l'aval de cap

firma de prestigi; dues intervencions de collita pròpia en la seva manera

d'executar, per més que suggerides per intervencions clàssiques com la

St. Clair Thompson o les preconitzades per Sebilan, Hantent, Fraser,

Canyut, de tipus parcia1.
La utilització dels raigs X com a tractament complernentari, pre o

postquirúrgic, facilita enormement les intervencions parcials. Si els teixits

radiats no s'infectessin tan fàcilment, l'ideal seria l'esterilització prèvia

per Roentgen, i com a complement, la intervenció quirúrgica, que algunes

vegades no tindríem ocasió de practicar, per haver desaparegut la neoplà

sia. Però, nosaltres no podem exposar el malalt a una cornplicació d'aqnes
ta classe ,ni tenim un tractament que garanteixi l'èxit sense aquesta com

plicació.
Seria un deure començar per tractament Rentgen, a despit de tot,

sí teníem la garantia del guariment de Ia neoplàsia per aquest tractament

en tots els casos, però avui no podem exposar-nos, per exemple al tracta

ment Roentgen previ d'una neo de paret posterior o vestibular, quan en

cas de no guariment estem impossibilitats de tot tractament quirúrgic.
No és lluny el dia que la cirurgia laríngia haurà deixiat el camp per

a passar-lo a la radioteràpia; avui no és així encara, però s'acosta el temps,

i considerem una gran imprudència no utilitzar aquest mitjà terapèutic en

tots els casos, coadjuvant a la íntervenció quirúrgica.
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PRESIDENCIA DEL DR. J. PEYRÍ

Influencia de los progresos en el diagnóstico, el
tratamiento y la profilaxia de la tuberculosis so

bre la organización de la lucha antituberculosa.

por el Prof. LEON BERNARD

Hasta ahora la organización de la lucha antituberculosa se apoyaba en

tres principios, que hemos de recordar para poner mejor de manifiesto

las profundas modificaciones que han de imponerse a nuestro modo de

pensar, a consecuencia de los progresos de nuestros conocimientos.

Primer principio, La tuberculosis se transmite por contagio. Cierta
mente no es posible prescindir del papel de la herencia; los trabajos re

cientes de Calmette y de su escuela han puesto de manifiesto un meca

nismo, desconocido hasta entonces, del paso transplacentario del bacilo

tuberculoso, pero, según confesión del mismo Calmette, este mecanismo

sólo sig-nifica una eventualidad excepcional, y la herencia sólo ocupa un

lugar insignificante en la propagación del azote tuberculoso a través de

las masas humanas. Todo, en fin, testimonia que es el contagio 10 que

representa el factor, no exclusivo, pero muy preponderante de la difusión
de la enfermedad,

Pero el contagio de la tuberculosis está sometido a un mecanismo

particular: para producirse requiere contactos prolongados o masivos; los

contactos efímeros o mínimos son insuficientes para provocar el contagio.
Finalmente, hay que saber que el contagio se da sobre todo en el

niño; los adultos reciben con rareza este contagio, porque están protegi
dos contra él por el hecho de haber sido contaminados desde la infancia,
por 10 común de un modo oculto, sin que 10 sepan siquiera ; y, en la
inmensa mayoría de los casos, cuando se ve princípiar una tuberculosis
en el adulto, este principio sólo manifiesta el despertar de la antigua in

fección consumada en el niño y que había permanecido latente.
Tal es el primer principio que engendra la noción de que la lucha anti

tuberculosa ha de dirigirse ante todo contra el bacilo, del mismo modo
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que se hoce en toda lucha contra una enfermedad infecciosa, en la cual

SIe dirigen los esfuerzos contra el virus productor de la enfermedad, por

la desinfección.
Con todo, dado el carácter crónico de la tuberculosis y Ia movilidad

de la mayor parte de los sujetos atacados, no se puede concebir en este

caso la desinfección en un plano igual que cuando ha de actuar contra las

enfermedades infecciosas agudas. En lo concerniente a la tuberculosis, la

desinfección consiste, sobre todo, en la destrucción de las expectoraciones,

pero la lucha contra el bacilo implica también medios indirectos dirigidos

contra la propagación, todos los que se refieren a la salubridad de la habi

tación de un modo especial y, finalmente, requiere también evitar las con

diciones en que se activa la virulencia, condiciones que no son todas ellas

conocidas; pero es posible, desde ahora, afirmar el papel de la alimen

tación y de la higiene general.
Resulta de ello, que el mecanismo, tan particular, del contagio, así co

mo el modo peculiar de la lucha antítuberculosa implican Ia necesidad de

una educación especial de los enfermos y de los sanos. Este papel de Ia

educación está situado en el primer plano del programa antitubsrculoso,

Segundo princiPio. Hasta esta fecha no existía profilaxia específica

de la tuberculosis por inmunización individual, comparable a los medios

que poseemos, por ejemplo, contra la fiebre tifoidea, la difteria, Ia peste
o Ia viruela; asimismo, privada de medidas individuales de profilaxia es

pecífica, la preservacíón de la enfermedad necesitaba que se pusieran en

práctica medidas de orden social; estas medidas tienen por objeto el ais

lamiento: aislamiento de los enfermos, por su internamiento en el sanato

rio o en el hospital, aislamiento de los sujetos sanos, mediante la distribu

ción adecuada de los niños procedentes de medios tuberculoses y substraí

dos làl contagio (Obra Craucher, colocación familiar de los infantes).
Pero es consecuencia de la naturaleza misma de las cosas, de la magni
tud del problema planteado, de las contingencias morales y sociales que

le rodean, que no se puede pensar más que en una realización relativa y

parcial de semejante aislamiento.

Tercer princiPio. No existe terapéutica específica de la tuberculosis.

No poseemos una medicación específica para luchar contra Ia tuberculosis

que sea comparable con las medicaciones antisifilíticas y con la quinina
empleada contra el paludismo, así como con el suero antidiftérico. Resulta,

pues, que hasta ahora los médicos se veían reducidos a emplear Una tera

péutica sintomática y natural: les cabía, tan sólo, ayudar a los procesos

favorables espontáneos de la enfermedad, es decir, poner en práctica me

didas de orden higiénico, de orden alimenticio, de orden físico, cuyo

conjunto constituía la llamada por los clásicos, cura higiénico-dietética.
Tales son los tres principios que, hasta aquí, han venido rigiendo la

concepción de Ia lucha antituberculosa; esta concepción se había tradu

cido, en efecto, en el hecho de poner en práctica instrurnentos de aplica
ción de un carácter enteramente especial.
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Pasemos ahora a tratar de los instrumentos de aplicación de estos prin
cipios. Comprenden, de un modo clásico: el sanatorio de cura, el hospital,
los órganos de preservación de la infancia y el dispensario,

El Sanatorio, destinado a la cura, tiene precisamente por objeto pro

porcionar a los enfermos que son tributarios de ello, una instalación ade
cuada a la cura higiénico-dietética; además, semejantes establecimientos
aislan un cierto número de enfermos, y por otra parte, les proporcionan
la educación, cuya importància hemos hecho notar. Pero dada la fina

lidad esencial del sanatorio, resulta que no cepta más que una cierta

categoría de enfermos y que requiere condiciones muy especiales de rea

lización.
En efecto, hasta hace poeo a los tuberculoses se les dividia radical

mente en curables e incurables y el sanatorio de cura no había de ser

abierto más que a los tuberculosos llamados curables. Cuando hacemos

pasar por el tamiz de nuestros conocimientos actuales el diagnóstico de
tuberculosis curable tal como era planteado no hace mucho, nos damos
cuenta de que muchos sujetos calificados de este modo no serían ya hoy
día considerados como verdaderos tuberculosos o, cuando menos, como

verdaderos enfermos. ¿ Cuántos sujetos simplemente fatigados, esmirria
dos a presentando únicamente algunas manifestaciones de una antigua
lesión tuberculosa detenida en su evolución, han sido considerados como

enfermos tributarios de la cura sanatorial ? En el pasado hubo muchos
errores en este absolutisruo categórico, que se apoyaba, por así decir, en

una falsa concepción de la enfermedad tuberculosa.
En cuanto a las condiciones en que ha de realizarse su creación, los

sanatorios no debían ser establecidos más que en climas muy especializa
dos, en donde el clima de altura representase el más envidiable óptimum ;

comprendían también dispositivos arquitectónicos combinados, con miras
a la cura sanatorial de un tipo muy especial y, finalmente, el mismo fun
damento de esta cura que caracterizaba la vida en el sanatorio, era la que
ha recibido el nombre de disciplina sanatorial.

De este conjunto de consideracioues derivaba una distinción radical
entre el sanatorio de cura y 10 que es aún llamado hospital-sanatorio. El
hospital-sanatorio, en esta concepción, sólo tenía una finalidad: aislar a

los enfermos que no eran ya tributarios de la cura sanatorial y resultaban
tenidos como incurables por este motivo, en buen número de países en

los que no reina el sentimentalismo legítimo que honra a Ia medicina y
a las administraciones francesas. Estos establecimientos llevaban oficial
mente el nombre de Hospitales de Incurables, y no citaré el nombre de
la ciudad de América del Narte donde dicho título está expuesto en letras
rutilantes en el frontispicio de un magnífico hospital suburbano para tu
berculosos,

Se comprende que, según este modo de ver, los hospitales de tuber
culosos podían tender a realizaciones distintas según los casos; se dis
tinguían, en efecto, los hospitales urbanos que comprendían sea salàs, sea
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departamentos situados en los hospitales generales, y hospitales suburba

nos, establecimientos especiales a los que correspondía con mayor pro

piedad la denominación de hospitales-sanatorios.
La preservación de la infancia Se apoya, cuando menos en Francia, en

lo que podría llamarse el principio de Grancher, aplicación de la doctrina

de Pasteur. Este principio consiste en «salvar la semilla», sustrayendo al

foco tuberculizado los niños que aún no están afectados por la enferme

dad. La Obra de Preservación de la Infancia, creada por Grancher, aplica
este principio a los niños de 3 a 13 años, colocando en casa de campe

sinos a los hijos de tuberculosos, confiados a la Obra por sus padres. La

aplicación del principio a los lactantes exige dispositívos más complicados.

En forma resumida, comprende centros de colocación familiar vigilada, si

tuados en el campo y gravitando alrededor de un dispensario especial de

puericultura, con enfermeras visitadoras, distribución de alimentos y vigi

lancia médica que dan seguridad a Ia crianza, siempre tan delicada, de los

lactantes. Tal organización ha sido realizada por primera vez por la Obra

de Colocación familiar de los Infantes.

Sin embargo, incluso aparte de las aplicaciones del principio de Gran

cher, se puede concebir una colocación colectiva de los niños de más fácil

generalización que la colocación familiar, pero expuesta a inconvenientes

de que carece esta última. Semejante colocación colectiva se halla reali

zada por el Ilarnado «Preventorium», habiendo de reconocerse que, a pesar

de la definición que de él se ha dado, reina aún en los espíritus una cierta

ambigüedad en lo que se refiere a las categorías de niños que encajan en

la finalidad del «Preventorium».

El Dispensario, tal como ha sido concebido por Calmette, tiene por ob

jeto descubrir la enfermedad, hecho más de desear aún en los países en los

que no existe la declaración obligatoria de la tuberculosis. Segunda fina

lidad: la selección de los tuberculosos descubiertos, selección que se des

prende del estudio de cada caso, con objeto de asegurar a cada uno el

destino que le es conveniente, colocación o el que sea. Finalmente, la

educación representa el tercer objetivo del díspensario. Con este triple
título, el dispensario es, pues, esencialmente, e incluso exclusivamente,
un instrumento de profilaxia, es decir, que es capital y evidente que en

él no debe hacerse terapéutica. El dispensario funciona apoyado en las

bases siguientes: todo enfermo descubierto o llegado espontáneamente es

objeto de una encuesta acerca de su situación social, de las condiciones

familiares y morales que le rodean, es decir, que no hay dispensario sin

un servicio social perfectamente llevado, que añade el resultado de su

gestión al del trabajo médico, a saber: la determinación precisa del diág
nóstico. Pero, aparte de ello, 10 que caracteriza al dispensario, 10 que

le diferencia de una simple consulta médica, es que aquí la unidad a la que

se refiere la acción médico social, no es ya un enfermo, es Ull foco, un foco

afectado por la tuberculosis, foco que debe ser el objeto de Ulla vigilancia
clínica y sanitaria continua, ya que no es sólo el que está enfermo quien
es sometido al examen del médico y a la vigilancia de las enfermeras

visitadoras, sino también las persons que rodean a este enfermo, 10 que,
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en el lenguaje corriente, llamamos «los contactos». A consecuencia de

esta acción seleccionadora, el dispensario se convierte en una especie de

pivote de toda la organización antituberculosa, sistema coordinado que

relaciona entre sí todos los órganos; como que el tuberculoso y los con

tactos pueden, a través de la existencia atormentada del enfermo, sufrir

suertes diversas, alimentau una especie de flujo y de reflujo que termina

siempre en el dispensario a parte de él. La únión de estos órganos, funda

mento de esta coordinación necesaria, está constituída por el servicio so

cial, cuya acción queda registrada en un fichero.

Tales son los instrumentos de aplicación de los principios hasta ahora

en vigor para dirigir la lucha antituberculosa , Conviene añadir tan s610

la propaganda educadora, con los medios perfeccionados de los cuales de

bemos la iniciativa, sobre todo, a nuestros amigos americanos de la Fun

dación Rockefeller y que ha desempeñado un papel decisivo en las reali

zaciones y en el movimiento de opinión que han tenido lugar en el terri

torio francés desde 1917, bajo el impulso del Comité Nacional de Defensa

contra la Tuberculosis. Esta evolución no se ha desarrollado sin que exis

tieran algunas dificultades; ha chocado durante largo tiempo con [a indi

ferencia de los poderes públicos y de la opinión general, con ciertas hos

tilidades del cuerpo médico; todos estos obstáculos han sido vencidos hoy

día, la opinión pública despert6 y ha sido conquistada, la autoridad pú
blica tiene conciencia de sus deberes. En cuanto al cuerpo médico, cola

bora con devoción a Ia organifiación antituberculosa, que, por otra parte,

no puede ser eficiente más que con su completa colaboración.

He aquí cuáles eran aún ayer los datos clásicos referentes a este pro

blema.

Estos datos deben sufrir una importante tranformación a consecuen

cia de los considerables progresos nacidos, en estos últimos años, en el

campo de la profilaxia, de la terapéutica y del diagnóstico de Ia tubercu

lasis. Esta transformación consiste, sobre todo, en Ull cambio de orientación

al aplicar los instrumentos de los principios científicos, los cuales se en

cuentran, a su vez, afectados, en parte, por los descubrimientos recientes.

Era clásico hasta aquí perseguir el descubrimiento de los casos de

tuberculosis, mediante la investigación de los síntomas iniciales de la enfer

medad en el vértice de uno a de ambos pulmones, con ayuda de la aus

cultación; fué Grancher quien añadió a la obra inmortal de Laennec

el conocimiento de las modificaciones de Ia respiración capaces de dar

a conocer, en sus más mínimos indicios, la evolución de la enfermedad.

Con el descubrimiento del bacilo de Koch, el eje del diagn6stico fué des

plazado: podrá discutirse ampliamente el valor que haya de tener en el

criterio diagnóstico la comprobaci6n de la presencia del germen en los

productos procedentes del organismo infectado y más particularmente en

Ia expectoraci6n; indudablemente, la presencia del bacilo da autenticidad,
en cierto modo, a la naturaleza tuberculosa de la enfermedad, pero nos

parece innegable que, si bien ciertas formas de la tuberculosis pulmonar
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pueden, cuando menos temporalmente, no ir acompañadaas de expectorà

ción bacilífera, no es por ello menos cierto que la investigación del bacilo

représenta una exploración capital para el diagnóstico y una de las obliga
ciones imperiosas de la actuación médica en toda organización antítu

berculosa.
La introducción de la radiología en la técnica tisiológica ha aportado,

también, nuevos elementos primordiales, no sólo para el diagnóstico, en

e: cual el informe de la radiología viene a añadir una confrontación fecunda

a los proporcionados por la auscultación, sino también contribuyendo a

transformar las nociones que poseemos sobre las formas, las localizaciones,
y Ia evolución de la tuberculosis. En particular, es gracias a los rayes,

Roentgen, que sabemos hoy que al comienzo de las lesiones no tiene lugar
en el vértice del órgano, sino en la zona que rodea al hilio pulmonar,
zona inaccesible a la auscultación y cuyas alteraciones sólo pueden des

cubrirse con los rayes X.
Finalmente, la clínica ha venido a enriquecerse con un último pro

cedimiento de investigación : la investigación de las reacciones tubercu

línicas (cutirreacción e intraderrnorreacción). Particularmente en el niño,
el uso de estas reacciones ofrece un interés muy grande; ha contribuído

a aportar una mayor precisión al diagnóstico de la tuberculosis infantil,
al mismo tiempo que Se ha modificado el eje alrededor del cual giraba
este diagnóstico, de modo que ahora no profesamos las mismas ideas que

en otro tiempo en 10 que se refiere a la adenopatía traqueobronquial.
Como resultado de estas nuevas técnicas, indispensables para el diag

nóstico, el dispensario, instrumento de investigación y descubrimiento de

casos, forzosamente ha de comprender en su equipo los medios necesarios

para proceder a exámenes radiológicos, al empleo de la tubèrculina y a

la investigacíón del bacilo de Koch en las expectoraciones.
No es este el lugar de desarrollar los hechos puramente clínicos que

deben influir en la práctica del médico de dispensario para el diagnóstico
de la enfermedad, pero lo que sí importa señalar es que, siguiendo el
camino de este perfeccionamiento instrumental y técnica de dispensario,
este establecimiento puede rendir grandes servicios a los prácticos, los cua

les no dejan de servirse de él. También ha habido en ello una ocasión más

para. que el cuerpo médico se aproxime a la organización profilá:ctica; y
el intercambio de correctos procederes entre el dispensario y el médico,
aportando éste su concurso para el descubrimiento de los focos tuberculo
sos enviando los enfermos, )'" facilitando el dispensario el diagnóstico, gra
cias a los medios de que dispone, tiene como consecuencia los más afortu
nados efectos sobre el funcionamiento de la organización y, para decirlo

todo, sobre la eficacia de la profilaxia.
Asimismo, los dispensarios así dotados, habrán de ser utilizados por las

Cajas de Seguros Sociales; está en el interés de todos establecer una coor

dinación de esfuerzos para evitar duplicidades y para obtener la máxima
eficiencia. Con esta deseable coordinación, la aplicación de los seguros
sociales adoptará todo su cariz sanitario y los dispensarios llenarán con la

mayor amplitud su papel esencial de órganos de la medicina preventiva.
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En el .campo de la terapéutica se han cumplido dos inmensos progre

sos: por una parte, la invención del neumotórax artificial por Forlanini

ha sido el origen de una serie de intervenciones que, con el nombre de co

lapsoterapia, constituyen hoy día un conjunto de tratamientos que curan a

un gran número de enfermos; por otra parte, la crisoterapia de la tuber

culosis ha franqueado una importante etapa mediante el empleo, innova
ción danesa, de las sales de oro. Tanto la colapsoterapia como la crisote

rapia, sin que se las pueda considerar como tratamientos específicos con

título análogo a los de la sífilis, del paludismo o de la difteria, constituyen,
sin embargo, tratamientos activos, gracias a los cuales el médico ejerce una

influencia enérgica y deliberada en la evolución de la tuberculosis, dete

niéndola y provocando, en numerosos casos, una verdadera curación, cuando
menos clínica. La introducción de semejante método ha de pesar necesaria

mente en la marcha de nuestras instituciones antituberculosas.

El neumotórax artificial está caracterizado por 10 prolongado del tiem

po de aplicación requerido para ser eficaz; un enfermo en el cual se insti

tuye este tratamiento, debe estar sometido a las reinsuflaciones durante un

período cuya duración no debe ser menor de dos años, y que resulta venta

joso prolongar durante cuatro y más. Las indicaciones de este tratamiento,
cuya técnica ha sido perfeccionada con la sección de las bridas pleurales, se
han extendido mucho desde que fué introducido en la medicina; es decir,
que el número de enfermos que deben ser tratados de este modo crece cada

día y si se confronta el número de los enfermos con la duración del trata

miento de cada uno de ellos, es fácil imaginar la cantidad de insuflaciones

que se imponen a la atención de los médicos, cosa que plantea, realmente,
un problema muy serio en la práctica tísiológica actual.

Como demostración del desarrollo de esta terapéutica en un servicio

especial mencionaré aquí que en mi clínica del Hospital Laennec, además
de la proporción considerable de enfermos tratados por el neumotó
rax que ocupan mis salas, que comprenden 125 camas, los enfermos en tra

tamiento ambulatorio son en tal número que, dos 'Veces por semana, tres

de mis ayudantes están ocupados por las insuflaciones, con una media de 60

insuflaciones para cada uno de ellos, 10 que constituye un total de 360 a 400

insufllaciones por semana practicadas en mi centro tisiológico, además de las

que son efectuadas en los enfermos hospitalizados encamados; semejante
problema se complica aún por el hecho de que esta intervención no puede
ser confiada a médicos que no tienen experiencía de ella y de su práctica;
a la noción del número y del instrumental se añade, pues, una noción de

competència.
El problema de la aplicación del neumotórax artificial está, así, in

tegrado por tales factores. La primera cuestión que se plantea es la de saber
si la hospitalización de los enfermos es necesaria. Este punto se ha dis
cutido mucho; mi modo de sentir es que, si bien es conveniente que así
sea para los enfermos febricitantes y para los neumotórax graves o com

plicados, por el contrario, el tratamiento ambulatorio puede llevarse a cabo,
no solamente en las reinsuflaciones, acerca de 10 cual hay unánime acuer

do, sino también para el establecimiento del neumotórax con la primera
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insuflación; mi experiència persona! me permite atestiguar la legitimidad
de semejantes afirmaciones. y añado que, si se está suficientemente auto

rizado, en razón de los resultados de que tengo conocimiento, para prac

ticar el tratamiento ambulatorio, la insuficiencia de las disponibilidades en

camas de tuberculoses (camas hospitalarias y camas de sanatorios) nos

impone la obligación de este tratamiento ambulatorio ; la sola condición es

que d enfermo acepte descansar en su domicilio cuando menos du

rante el tiempo que el médico consideré necesario, con lo que el tra

tamiento ambulatorio está desprovisto de todo inconveniente; pero en

tonces Se plantea un problema: ¿ dónde se efectuará el tratamiento am

bulatorio? Bajo la influencia de las ideas reinantes, que no quieren con

siderar al dispensario más que como un instrumento de profilaxia, muchos
médicos repudian la idea de confiar el neumotórax, método de tratamiento,
al dispensario. Esta pretensión me parece, hoy día, inadecuada. Incluso en

un centro urbano tan considerable como París, con todo su equipo hospi

talario, los hospitales no bastarían para cubrir todas estas necesidades;

¿ qué decir, pues, de provincias y departameutos <londe no se hallaría en

los hospitales ni el instrumental ni el personal apto para aplicar el neu

motórax artificial?

El 'resultado es concluyente ; hay que tener el valor de confesarlo.

Resulta que, aparte de un número limitado de centros, el neumotórax ar

tificial no es utilizado y, como consecuencia, hay un número de tubercu

losos que podrían curar y que no son tratados de un modo útil. Nos parece

lógico y necesario que el dispensario, dirigido por médicos compétentes,

tenga a su cargo el tratamiento ambulatorio cada vez que resulte posible
y esté indicado. Incluso manteniéndose dentro del cuadro tradicional del

objetivo del dispensario, un método como el neumotórax artificial que,
en los casos eficaces, esteriliza rápidamente o agota las expectoracíones
de los enfermos, ¿ no tiene el derecho de ser situado en el número de las

actuaciones profilácticas que corresponden a la finalidad de¡ dispensario?
El neumotórax artificial, recordémoslo, logra un 20 por 100 de curaciones

y un 55 por 100 de resultados favorables; estimo que actualmente está
científicamente autorizado que el dispensario sea habilitado para practicar
el neumotórax artificial,

.

tanto por los resultados que proporciona el tra
tamiento ambulatorio, como por la acción profiláctica que determína la

eficacia del neumotórax; es prácticamente necesario, tanto debido a las
condiciones de competència médica como por 10 precario de los medios

hospitalarios. Me atrevo a decir que sería inmoral empeñarse en una con

cepción caducada, en detrimento de unos enfermos que, como consecuencia

de ello, no serían cuidados,
Conviene instituir una revisión total de nuestras ideas sobre el dis

pensario, revisión que resulta, legitimándola, de la revisión de nuestras

ideas sobre la acción antituberculosa. Efectivamente, desde el día en que
exista una terapéutica activa y eficaz de una enfermedad, el dispensario
tiene el deber de utilizarla. ¿ No ocurre otro tanto en el dispensario anti

palúdico y en el dispensario antisifilítico? Si en el dispensario antituber
culoso se omitía hasta ahora la terapéutica, era porque no existía, ha-
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blande con propiedad, terapéutica antituberculosa ; pero desde el mo

mento en que ésta existe realmente, y éste es afortunadamente el caso

en la actualidad, el dispensario, a mi macla de ver, no sólo tiene el derecho,
sino el deber de ocuparse de terapéutica, sin descuidar sus obligaciones

anteriores, que, con ello, se encuentran enriquecidas y arnplificadas.
Este problema, hoy día, es debatido en todos los países. Hay que

confesar qUè las teorías se hunden bajo el peso de los hechos, y, por mi

parte, estoy persuadido de que las ideas que defiendo aquí y que pueden
parecer algo heterodoxas, serán aceptadas mañana en todas partes, ya que

han de imponerse, si la medicina quiere acordarse de que no debe ser sola

merite preventiva, sino también, cada vez que tenga la fortuna de conse

guirlo, curativa.

El neumotórax artificial no es el único método curativo que com

porta una nplicación ambulatoria ; nuestro arsenal terapéutico se ha en

riquecido, durante los últimos años con una medicación cuya eficacia, hoy
puede ya decirse, ha sido probada de un modo cierto: es la crisote

rapia.
El empleo de ciertas sales de oro, en diferentes formas de la en

fermedad, y más particularmente para combatir los accesos evolutivos,
puede substituir al neumotórax artificial cuando éste es imposible (lesio
lles bilaterales, no aceptación por parte del enfermo, sínfisis pleural, re

cidivas en neumotórax antiguos suspendidos) y ha dado resultados no

conseguidos con ningún otro método químico. Hemos comprobado deten

ciones en la evolución, detenciones consecutivamente estabilizadas y acom

pañadas de regresión de las lesiones; en muchos casos, también esteriliza

ción de las expectoraciones. Mis estadísticas actuales, que recaen en 716

casos, me han dado de 50 a 60 por 100 resultados favorables y un poco

más de 10 por 100 curaciones.
Es cierto que, cuando se trata de un tratamiento de ataque contra lesio

nes en plena evolución, la hospitalización es necesaria, pero ésta va seguida
de un tratamiento de sostén que puede durar meses y años y entonces el
tratamiento puede ser ambulatorio ; de aquí también la posibilidad de uti

lizar el dispensario, sea en seguida en los casos en que sea posible, sea

para los tratamientos de sostén; pero C01110 aquí la cuestión de competen
cia y de instrumental no juegan el mismo papel que en el neumotórax ar

tificial, hay que observar que el dispensario sólo ha de encargarse de este

tratamiento de acuerdo con el médico del enfermo. En muchos casos, y
debido a las razones generales que han sido expuestas más arriba, enfermos
y médicos hallarán ventajoso utilizar el dispensario; por otra parte, hay
día, la terapéutica, a menudo compleja de la tuberculosis pulmonar, que

puede, simultánea a sucesivamente, poner a contribución los diferentes mé
todos médicos a quirúrgicos, reclamará alternativamente el uso del hospital,
del dispensario y del médico, coordenando unos y otros sus esfuerzos con

vistas al tratamiento y a la profílaxia,
Antes de terminar este capítulo, no carecerá de interés poner de



92 ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

manifiesto, de un modo general, las ventajas de los tratamientos ambulato

rios: ventaja moral, ya que evita que se disloque el foco familiar, porque

pueden estar de acuerdo estos tratamientos con la necesidad de la preserva

ción de la familia, si van acompañados de una educación higiénica bien lle

vada y vigilada; ventaja social, dados los enfermos que hemos tratado con

el neumotórax o con el oro, que pueden continuar trabajando, es decir, sin
ser sustraídos a la vida social; ventaja económica, finalmente, cuando se

compara cl coste de la hospitalización con el imponte verdaderamente míni

mo de los tratamientos ambulatories.
Para concretar, estimo que la orientación del dispensario ha de ser

modificada y si ha de conservar todas sus obligaciones y todas sus prerro

gativas en 10 que se refiere a la profilaxia, tiene el deber de unirse, en la

medida que le impongan las circunstancias locales, a la terapéutica de Ia

tuberculosis, ya que también esta terapéutica activa, eficaz, que hoy día

existe, posee a su vez un valor profiláctico.

Los establecimientos de curaClOn deben también, a su vez, sufrir el

empuje de estos progresos en la terapéutica; actualmente debe instaurarse

una regla: los métodos colapsoterápicos y quirúrgicos han de poder ser

aplicados en donde haya tuberculosos que cuidar. La división clásica en

sanatorios para tuberculoses iniciales, tributarios de la cura higiénica die

tética, y hospitales-sanatorios para casos avanzados, abandonando implíci
tamente los enfermos a la funesta evolución del proceso, está hoy día,
proclamémoslo 'en alta voz, caducada de un modo definitive y absoluto;
tanto los sanatorios como los hospitales deben estar equipados y dirigidos
a fin die hacerlos aptos para aplicar la terapéutica, tan compleja, de la

tuberculosis. Del mismo modo, mi eminente colega y amigo, Fernando

Bezançon, ha reclamado la institución de centros que reúnan las diferentes

categorías de enfermos, a fin de que puedan recibir los cuidados variados y

apropiados que reclame su estado. Desde el primer momento me he asocia
do a estos puntos de vista nuevos y necesarios.

Opino que el término incurable, desesperante y antisocial, ha de des

aparecer como etiqueta de clasificación de enfermos;
-

es cierto que deter

minados tuberculosos pueden, sea a conscuencia de la gravedad excep
cional de la enfermedad, sea, sobre todo, por la ausencia de cuidados pre
coces y racionales, volverse incurables, pero semejante eventualidad de
plorable existe para muchas otras enfermedades y, sin embargo, hay una

en la que se ha creído tener el derecho de declarar desde un principio in
curable y marcada con esta siniestra etiqueta toda una clase de en

fermos.
En la actualidad, en todo establecimiento de tuberculosos, hay que

llevar a cabo la instalación de locales y prever el funcionamiento con vistas
a insti�ir a la �e� la. cura higiénico-dietética, Ia terapéutica química y los
tratamientos quirurgicos. Algunos de. estos centros de tratamiento serán
urbanos; otros suburbanos; otros, finalmente, más alejados, sumando a

los métodos precedentes, condiciones climáticas coadyuvantes; pero todos



ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 93

estos establecimientos, justificando, si se quiere, el nombre de sanatorio,
tendrán como característica la realización de los tratamientos modernos de

la tuberculosis.

La profilaxis de Ia tuberculosis acaba también de lograr una con

quista que ha de influir en la concepción de los modos de producirse; en

efecto, gracias al descubrimiento de Calmette, poseemos ahora un método

de profilaxia específica, la premunición por el BCG. Si bien el alcance

y las condiciones en que se ejerce la eficacia de esta vacuna no están de

finitivamente dilucidados, existe, no obstante, el derecho de afirmar su

inocuidad; como consecuencia, hoyes ·un deber, así para las familias

como para las colectividades, difundir el empleo de la vacunación anti

tuberculosa, Pero pam que este método pueda ser aplicado en las condicio

nes que aseguren su eficacia, conviene instituir medidas que todavía no han

sido adoptadas. En efecto, la primera vacunación, Ia que Se ejerce en el

recién nacido, necesariamente ha de ir seguida de un período de aisla

miento de éste. El pequeño vacunado ha de ser puesto a cubierto de toda

contaminación y, por consiguiente, ser substraído a todo medio infec

tado o sospechoso, durante el tiempo en que se establece la inmunidad.

No 'está todavía deterrninada la duración de este período; sin duda ha

de estar indicado, para cada caso, por la respuesta de las reacciones tu

berculfnícas.
Resulta de estas imperiosas consideraciones, que la profilaxia anti

tuberculosa ha de comprender, hoy día, organismos que no existían ayer;

ante todo, en las Maternidades, secciones para tuberculoses, a fin de poder
realizar el aislamiento riguroso del niño desde su nacimiento. En París,
hemos podido, en colaboración con alguno de nuestros colegas tocólogos
de los hospitales, y principalrnente con el Prof. Couvelaire, organizar tales
servicios. En algunas ciudades extranjeras, especialmente en Buenos Aires,
en el Hospital Tornú, también existen. Es de desear que se generalicen
semejantes prácticas.

Por otra parte, hay que preparar centros de preservación de la in

fanda, concebidos recientemente, con el fin de asegurar el aislamiento de

los niños vacunados durante todo el tiempo necesario. Existe con ello una

nueva utilización de los Preventorios que se impondrá a las Administra

cienes, y médicos y filántropos que se encaminen en este sentido. El pre
ventorio de mañana, verdadero centro de profilaxia antítuberculosa in

fantil, habrá de comprender tres secciones: Ia primera corresponde al pre
ventorio tradicional, que consiste en un establecimiento de curación de

niños contaminados con lesiones curables; una segunda sección, que en

cierto modo es el centro de Ia actuación, un dispensario de puericultura
en el que gravita una organización de colocación familiar repartida entre

las looalidades campesinas de los alrededores; en terrer lugar, una sección
destinada al 'aislamiento temporal de los inmunizados, antes de ser devuel
tos al medio de que proceden, después de haberse realizado la comprobación
de su inmunidad.
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El asunto de la vuelta a Ia vida social de los tuberculoses curados ha

preocupado siempre a los tisiólogos, de modo que el hecho de que los

nuevos métodos hayan aumentado ampliamente y aumente todavía el nú

mero de los tuberculoses curados, hace que este problema tome cada vez

una amplitud mayor: no puede ser descuidado y hay que abordar su es

tudio con ganas de alcanzar un resultado. En efecto, Ia noción de cura

ción, en 10 que respecta a la tuberculosis, tiene un sentido bastante par

ticular; raramente se trata de curaciones anatómicas con destrucción cierta

y definitiva del germen; en la inmensa mayoría de los casos nos encon

tramos ante curaciones llamadas clínicas, es decir, detenciones de Ia en

fermedad, siempre susceptibles de reemprender la actividad y que, por

consiguiente, necesitan, prescindiendo de la recuperación aparente de Ia

salud, ante Ia necesidad del retorno a la vida social, condiciones de vida

apropiadas a dicho estado: condiciones de vida desde el punto de vista

climático, desde el punto de vista de las relaciones interhumanas y, final

mente, desde el punto de vista profesional.
Hay profesiones propias para tuberculoses curados, otras que no

les convienen. Sería demasiado sencillo creer que basta destinar a los tu

berculosos curados al trabajo en el campo, por ser allí el esfuerzo infini

tamente penoso y peligroso para ellos; la mayor parte de los oficios ur

banos se ejercen en condiciones de habitat y de trabajo que les serían

perjudiciales; en términos generales, la vida sedentària habría de serles

prohibida y el ideal para ellos sería practicar, fuera de las poblaciones,
ciertos oficios que les son convenientes y que, en general. 'están en manos

de los obreros de la ciudad. Es decir, que nos vemos inducidos a con

cebir Ia necesidad de organizaciones especiales para permitir la vuelta de

los tuberculosos curados a Ia vida social. Ciertamente la economía social,
así como Ia moralidad, ganarían con ello. mientras que hoy día son nu

merosos los desgraciados abandonados a Ia gravedad de su estado físico,
a la depresión de su destino moral, debido al solo hecho de no haber pre

parada para ellos una existencia adaptada a su estado clínico parti
cular.

En la Gran Bretaña existen realizaciones Que responden a este

desideratum; en Francia. ya en 1922, hice conocer la organización mag

nífica de Papworth , que bajo la esclarecida dirección de un hombre de ele

vada inteligencia y de gran corazón, el Dr. Varrier-Tones, reúne todos los

órganos de preservación y de tratamiento de la tuberculosis, al mismo

tiempo que asegura, para los tuberculoses curados, la recuperación de su

valor social, ofreciéndoles todos los recursos de ttn trabajo apropiado, en

una población hecha nara enos y por ellos. Sería ciertamente atrevido re

damar la generalización del sistema (le Papworth , para asegurar la suerte

de todos los tuberculosos curados pertenecientes a Ia clase proletaria,
pero es necesario estudiar Ia creación de institntos de reeducación pro

fesional, así como de organismos de colocación para los enfermos que

salen de los centros de tratamiento; al mismo tiempo, convendría tener
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previstas, fuera de las poblaciones, ciertas instituciones profesionales en

las que estos sujetos pudiesen trabajar al abrigo de un sistema de vigi
Iancia médico-social que garantizase su seguridad y la de los que les ro

dean.
He dicho médico-social: en efecto, toda organización de profilaxis

y de tratamiento de la tuberculosis se apoya esencialmente en la acci6n

coordenada de un servicio médico y de un servicio social; el médico diag
nostica y ordena; Ia asistencia social, engranaje indispensable para la

buena marcha de un edificio tan complejo como el que acabamos de es

bozar, es el agente de ejecución y de vigilancia de las indicaciones del

médico, el agente de la educación que continúa dando consejos al enfermo,
así como las prescripciones distribuídas por el médico; es el agente de en

lace 'entre las distintas piezas del sistema, ya que su coordinación es nece

saria para la eficacia.
A través de esta organización, debe reinar un espíritu social que, pe

netrándola bien, la mantenga ligada a los progresos de la clínica. De este

modo se juntan las aportaciones de nuestra ciencia y de este espíritu social

para realizar una verdadera medicina social, con el fin de asegurar la pre

servaci6n de la enfermedad, Ia curaci6n de los enfermos y la protección de

las colectividades.



Sessió científica del dia 20 de març de 1933

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Contribució al tractament de les endocarditis

reumàtiques evolutives.

pel Dr. LL. TRIAS DE BES

El treball que sotmetem avui a la consideració d'aquesta docta Aca

dèmia constitueix la síntesi dels resultats obtinguts per nosaltres durant

els tres darrers anys (1930-31-32) en el tractament de les endocarditis reu

màtiques evolutives, mitjançant una terapèutica biològica que difereix, en

alguns aspectes de la seva aplicació clínica, dels altres mètodes també bio

lògics emprats fins ara.

No són cap fet nou les temptatives, portades a cap per diversos au

tors, de tractar les afeccions reumàtiques en general -i entre elles el
reumatisme articular agut- amb una terapèutica estrictament vacunal.

Creiem, però, estar en el cert, si afirmem que la teràpia biològica no ha

conseguit encara I' eficàcia de l'acció específica del salicilat en la major
part dels casos, i coincidim plenament amb Loeper i Degós (1) en opinar
que, únicament en les formes resistents al salicilat, és quan la vacunote

ràpia troba les seves més formals indicacions.
No obstant, el problema terapèutic que plantegem recobra una gran

part de la seva valoració quan es tracta de les complicacions cardíaques del
reumatisme articular 'agut i molt especialment de les endomiocardítis de
naturalesa evolutiva. En aquest darrer cas, creiem sincerament que la
terapèutica biològica no ha esgotat les seves possibilitats, com així pensem'
demostra-ho amb aquesta modesta contribució clínica personal.

Fa prop de deu anys, des de la descripció del «Reumatisrne cardíac
evolutiu», per Ribierre i Pichon (2), que l' atenció del clínic ha estat ínsís
tentment atreta per aquest importantíssim grup de lesions inflamatòries
cardíaques, de filiació reumàtica, que evolucionen d'una manera subaguda
Q crònica, sense parar i sense cap tendència a la cicatrització.

En el terreny de la pràctica mèdica; s'ha observat també a bastament,
que les endocarditis reumàtiques evolutives es caracteritzen per la seva
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manca de docilitat terapèutica i per la seva escasa sensibilitat a l'acció es

pecífica del salicilat. Aquesta [imitació de la medicació específica porta
com a conseqüència obligada una manifesta tendència als fenòmens d'insu

ficiència cardíaca progressiva, la qual a la seva vegada és també difícilment

influenciable per les medicacions cardiotòniques.
Les restriccions terapèutiques que graviten sobre el reumatisme car

díac evolutiu han estat causa de què sobre aquesta afecció s'hagi formulat
un pronòstic desfavorable, no desmentit fins el moment present. És pos

sible que els nostres modestos trebaâls resumits en la present comunicació

puguin contribuir a millorar el criteri pronòstic que acabem de senyalar.
No és d'avui el nostre interés vers el problema objecte d'aquesta co

municació; ja en 1926 vàrem publicar algunes impressions clíniques per

sonals (3), que hem anat concretant i precisant en anys successius. La
més destacada d'aquestes impressions és la que ha portat al nostre ànim

la convicció clínica de què les endocarditis reumàtiques de salicilo-resis
tència Inés marcada sán aquelles que evoiucionen amb vrai s d' a,m 19dalitis
de repeiiciá.

D'altra banda, sempre ens .ha semblat molt remarcable la similitut
clínica existent entre certes formes de reumatisme cardíac evolutiu i de
terminades formes d'endocarditis subagudes i cròniques, no reumàtiques,
amb porta d'entrada amigdalina; criteri personal que hem vist més tard

compartit per Pichon, Layani i Pautrat, en una comunicació de l'any
passat a la Societat Mèdica dels Hospitals de París (4), i per Legrand i
Dutoit a Ia Reunió dels Hospitals de Lille, en la mateixa època (5).

La consideració dels fets apuntats, va decidir-nos a mitjans de l'any
1930 a tractar les endomiocarditis reumàtiques netament evolutives i amb
amigdalitis de repetició mitjançant l'amigdalectomia total i realització ul
terior d'un tractament vacunal a base dels germenes dominants en la flora
bacteriana de les am£gdales extirpades.

A1s pocs mesos d'haver iniciat el nostre mètode vàrem veure reforçats
alguns aspectes del nostre criteri terapèutic personal en la docurnentada

monografia del alemany O. Voss (6), on s'esmenten els resultats favera
bles obtinguts (69 per 100 d'èxits) en el tractament de les septicèmies d'o
rigen amigdalí, per l'extirpació total de les amígdales, practicada en plena
evolució del procés sèptic general.

En la nostra casuística personal hem recabat sempre del company

especialista que l'extirpació amigdalina fos absolutamen total i doble, em

prant dé preferència la tècnica d'Sluder o bé la disecció per bisturí. El
moment de realitzar la intervenció ha estat condicionat únicament al temps
necessari per a obtenir un suficient índex de coagulabilitat hemàtica del
malalt, sense que en cap cas hagi estat retardat per les incidències del pro
cés inflamatori cardíac; molt al contrari, en gairebé tots els casos l'amig
dalectomia ha tingut lloc en plena activitat endocardític., i fins en alguns
d'ells eren molt accentuats els fenòmens hiposistòlics (obsserv. núms. 3 i 4)'.

L'aïllament dels gèrmens i preparació de les autovacunes ha estat
practicat pel Dr. A. Valls Conforto, excepte en un cas (observació núm. 6),
volgut i competent company al qual he confiat tota la tasca de Laboratori
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relacionada amb aquesta cornunicació. La tècnica adoptada ha estat la
següent.

Les amígdales extirpades són portades immediatament al Laboratorí
on es practica una minuciosa disecció, rigorosament asèptica, fins a

trobar un focus purulent o caseós. Aquest foeus era extret juntament amb
les parets de teixit circundant i posat en un tub amb perles de vidre estè
rils i una petita quantitat de brou. El contingut és enèrgicament agitat
fins a obtenir una pasta uniforme.

Amb una gota d'aquesta emulsió es fa una preparació colorejada
pel Gram a fi d'obtenir una idea elemental prèvia de la quantitat i qualitat
dels gèrmens existents. Tot seguit, l'emulsió és sembrada en medis aerobis
i anaerobis; utilitzant com medi aerobi l'agar-sang en placa de Petri i com
anaerobi el medi Tarozzi.

En dies successius es practicat un examen microscòpic del cultiu an

aerobi i es realitzen, si cai, noves resembres en medi de Tarozzi amb Fob
jecte de purificar i precisar el cultiu. L' examen de les plaques de Petri va
seguit de resembres en agar-sang en tubs aïllats, i, finalment, es fan medis
diferencials a base d'hidrats de carbó.

La conservació de gèrmens ha estat feta seguï4: la tècnica preconit
zada per Rosenow, a base de cervell en anaerobiosis relativa (microae
roffdia) .

La preparació de les vacunes ha estat feta segons la tècnica de Vin
cent. El contingut quantitatiu bacterià de la vacuna segueix la proporció
de les colònies obtingudes i amb una dosificació uniforme de 2.000 milions
de gèrmens per c. c. Dosi inicial de 2 dècimes de c. c. i progressíó sucees
siva segons els fenòmens reaccionals,

Casos tractats:

OBSERVACIO n." 1. - M. M., de 21 anys. Angines frequents en el
seu historial patològic. En 29 Març 1930 nova amigdalitis acompanyada
de miàlgies generalitzades i artritis discreta dels dos genolls. Als pocs dies
aparició d'un buf dinsuficiencia rnitral. Millora momentaniament pel sa
licilat que es administrat persistentment per espai de molts mesos. 1\'1a1-
grat tot, 'en el mes d'Agost s'inicia un nou brot reumatic acompanyat
d'amigdalitis atenuada i amb una intensifioació dels fenòmens endocardí
tics. Febre continua entre 37° i 38°. Amigdalectomía total -doble, aillantse
els següents germans: Strepto hemolític en elevada proporció i Diplococus
crasus. Tractament progresiu inmediat per auto-vacunes. Tot l'any 1931
sense tractament. Veiem el malalt en 1932 fent la vida normal i amb una
endocarditis cicatricial perfectament compensada.

OBSERVACIO n." 2. - J. S., de 20 anys. Reumatisme poliarticular
agut franc als 9 anys precedit d'amigdalitis. En Desembre de 1930 nou
rebrot reumatic també amb angina que no es modifica amb el salicilat a
dosis elevades. Insuficiencia aórtica molt clara. Empitjorament progresiu
del malalt. Hemocultius negatius en el mes d'Abril. En el mes de Maig
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de 1931 es renova el tractament especific amb salicilat per vía endo-venosa,
amb resultat nul. En 16 de Juny es practica un nou hemocultiu en el que
s'ama I'streptococ cardio-artrítidis. En Ia resta de l'any es practiquen tres

immunotransfusíons i un tractment vacunoteràpic amb el germen obtingut.
El malalt millora discretarnent, pera persisteixen algunes algies i l'estat

general es molt precari. En iniciarse l'any 1932 es produeix un nou brot

septic caracteritzat per aparició d'algies, amagriment del malalt i intensifi
cació dels fenòmens endocardítics, Diversos brots amigdalins de petita in
tensitat. Es planteja la conveniencia d'extirpar les amígdales, no realizant

se la intervenció pel baix índex de coagulabilitat del malalt, dificultós die
modificar. Mentrestant es practica una expressió de les amígdales i s'obté

abundant quantitat de caseum en el que és aïllada per cultiu la següent flora
bacteriana: Stp. cardio-artrítidis, enterococ i Stp. anaerobi de Veillon. Na

ves autovacunes que consegueixen millorar al malalt, pero sense conseguir
la desaparició de la febre, ni modificar els signes d'endocarditis evolutiva.

A primers d'Octubre es practicada l'amigdalectomía total al bisturí, pèl
Dr. Casadesús. Es fa una nova sembra de gèrmens de les amígdales extir
pades sense cap innovació respecte del realitzat anteriorment, E5 prosegueix
el tractament vacunoterapic per vía intradérrnica. A final de Desembre des

apareix la febre, havent-se observat tm important augment de pes i una

evident atenuació dell fenomes inflamatoris cardíacs. Actualment el ma

lalt fa la vida normal.

OBSERVACIO n." 3.-J. B. d'lI anys. En Juny de 1928 experi
menta una primera invassió reumàtica poliarticular franca, que es complica
rapidament d'endocarditis a desgrat del tractament salicilat masiu que va

instituirse desde el començament. Es consegueix dominar la situació i el
malalt millora netament dels fenomens reumatics i queda amb una insu

ficiència mitral aparentment cicatricial i ben compensada. S'aconsella que el
malalt mantingui el tractament salicilat durant molt temps. En 12 ge ge
ner de 1932 es produeix una molt intensa amigdalitis que s'acompanya de

miàlgies molt atenuades, però que determina ràpidament una agudització
del quadre cardiac amb signes hipositolics greus (Disnea, hepatomegalia,
petits edemes). El salicilat oral i endovenos modifica poc el quadre clinic.
El 17 de Març es realitza l'amigdalectomía doble per Dr. Humedas, El
cultiu dels gèrmens amigdalins dóna el següent resultat: Stp. hemolític
en gran quantitat, Stp. no hemolític i Diplococ fiavus, Vacunoteràpin im
mediata seguida d'una atenuació progressiva del procés. Actualment el ma
Ialtet cursa normalment els seus estudis, sense altra alteració que la insu

ficiència mitral cocatricial inevitable, però perfectarnent compensada.

OBSERVACIO n." 4. -A. G., de 15 anys. Als 10 anys artritis reumà
tica dels dOIS turmells tractada insuficientrnent pel metge de capsalera. Quan
nosaltres veiem el malalt per primera vegada (23 Juliol de 1931) presentava
signes indiscutibles d'una malaltia mitral en evolució, amb símptomes d'hi
posistolia i febre moderada. Vàrem ordenar el repòs complet del malalt en el
llit, una medicació cardiotóníca i un tractament masiu pel salicilat per vía
intra-venosa. No ·es consegueix suprimir per complet la insuficiència car

díaca, ni la febre. A primers de gener de 1932 veiem movament el malalt a
conseqüència d'un intens brot amig-dalí que s'acompanya d'àlgies erràti-
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ques i d'una agudització ostensible del quadre cardiac. Proposem l'amigda
lectomia doble que es practicada en 12 de febrer pel Dr. A. Azoy amb la
técnica d'Sluder. El cultiu dels germens amigdalars dona el següent resul
tat: Stp. hemolític. La vacunoteràpia progressiva dóna immediatament re-
sultats, de forma que el malalt es reintegra a la vida normal. En començar
el segòn semestre de 1932 ens comuniquen que el malalt ha mort d'una
bronco-neurnonia gripal, que jo vaig comprobar personalment en consulta
professional.

OBSERVACIO n." 5. - D. M., de 10 anys d'edat. En novembre de
1929 va experirnentar una primera crisis reumàtica amb invasió poliarticu
lar franca, que va esser tractada a Tremp amb salicilat per vía oral.
D'aquesta invasió reumàtica en va restar una insuficiència mitral aparent
ment cicatritzada. En el mes d'agost de 1931 es reprodueix el reumatisme,
també amb artritis, i amb una agudització de l'endocarditis que dona lloc
a fenomens nets d'insuficiència cardiaca aguda. Amigdales prominents i
amb nombroses criptes. Proposem un tractament salicilic combinat, endo
venós i oral, que modifica favorablement el quadre clínic. En Març de 1932
tornen a exacerbarse els fenomens cardiacs, acompanyats de petita febrí
cula, pero sense artràlgies. Aconsellem al matge de capsalera l'extirpació
total de les amígdales que es practicada el 2-IV-1932 també pel Dr. Azoy;
pel mateix procediment d'Sluder. La sembra dels germens acusa el se

güent resultat : Stp. viridans 90 per 100, Stp. hemolític 5 per 100 i Diplococ
de Jaeger. Es practica el tractament vacunal de consuetut amb resultat
completament favorable. En el moment present, la malalteta segueix els
seus estudis normalment, sense haver experirnentat cap nova reproducció
del seu antic quadre clinic ; queda una insuficiència mitral ben tolerada.

OBSERVACIO n." 6. - R. A., de 9 anys. En juny de 1929 es manifesta
la primera invasió reumàtica poliarticular franca, amb endocarditis mitral
consecutiva. En novembre de 1931 es reprodueix integralment la invassió
reumàtica, amb agudització dels fenomens endocarditics. El metge de cap
çalera institueix un tractament salicilat a dosis elevades amb resultat nul.
La malalteta presenta un greu estat hiposistolic que nosaltres confirmern
a primers de març al visitarla per primera vegada en consulta. Hi ha febre
moderada continua. Proposem l'amigdalectomía que es practicada en 16
de març. El cultiu de gèrmens realitzat pel Dr. R. Moragas dóna el se

güent resuíltat : Strept. hemolític, Strp. no hemolític i un Diplococ gram po
sitiu. Es fa la vacunoterapia amb resultats enterament favorables, Es de
notar que immediatament després de la nostra consulta, va practicar-se una

expressió d'amigdales i es varen aillar ja els germens que acabam de senya
lar. La vacunoteràpia realitzada amb aquests gèrmens no va donar un resul
tat suficient fins que es va procedir a I'amigdalectomía i a una nova serie
vacunal amb els germens de la segona sembra. Hem vist Ia malalteta fa
pocs díes i sols presenta una insuficiència mitral Iliure de tot caràcter
evolutiu.

OBSERVACIO n." 7. - R. F., de 12 anys. Reumatisme poliarticu
Jar agut franc en desembre de 1930, seguit d'insuficiència mitral poc in-
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tensa. Sovintejen les manifestacions reumatoideas, a despit dt! la medica

ció salicilada a què està sotmesa la malalta, fins octubre de 1932 en què

es reprodueix el reumatisme, molt mes atenuat en els seus fenomens algies.
pero amb participació endocardítica mes clara. S'acompanya d'un brot

d'amigdalitis sobre unes amígdales molt volurninoses. Proposem I'amigda
Iectornia que és practicada a primers de desembre de 1932. S'obtenen per

cultiu el següents germens: Stp viridans i Diplococ de Jaeger. La vacuno

teràpia millora promptament la malalta, la qual ha renovat els seus estu

dis desde l'actual mes de Març. Insuficiència mitral sumament atenuada,
com única manifestació residual.

OBSERVACIO n." 8. - E. C. de B. Des de primers d'agost de 1932

s'Inicien una serie de brots inflarnatoris arnigdalins que, amb lleugeres al

ternatives, s'han mantingut fins a la data en que veiem per primera vega

da la malalta (26 nov.). L'amigdalitis ha anat acompanyada de marrifesta

dons reumatoides articulars moderades i de febrícula persistent. Desde el

primer brot va manifestar-se una insuficiència mitral que en el mes de no

vembre ha donat lloc a signes manifestos d'insuficiència cardiaca (disnea ..

crepitants a les bases i lleuger edema maleolar). El tractament salicilat em

prat pel metge de capçalera. no ha conseguit modificar ni poc ni molt el

quadre clinic. Nosaltres proposem la realització urgent de I'amigdalectomía

que és practicada al bisturí pel Dr. Casadesús el 12 de desembre. El cul

tiu del caseum arnigdalar dóna el següent resultat : Stp. fètid de Veillon,

Stp. hemolític, Diplococ de Jeger. Immediatament s'instaura el tractament

vacunal que ha anat seguit dels millors resultats, observantse la desapari
ció absoluta de la febre i de les algies. Nosaltres hem tingut ocasió d'exa

minar novament la malalta el dia 9 de març de 1933 cornprobant amb sor

presa la desaparició del buf mitral i de tota altra manifestació círculatoria

de segon ordre.

L'estudi conjunt de les precedents observacions procurarem sintetit

zar-lo en els següents comentaris clínics.

En primer lloc ens creiem autoritzats per a formular l'afirmació de què
els reumatismes récidivants, i d'una manera especial l'endocarditis evolu

tiva que els complica, poden ésser aturats en el seu déterminisme evolutiu,

mitjançant l'amigdalectomia total i el tractament vacunoteràpic amb els.

gèrmens especifics amigdalins.
Aquesta conclusió que és, en realitat, lóobjectiu cabdal die la present

cornuncació, revesteix a judici nostre un considerable interès clínic per tal

corn ve a minvar el criteri desfavorable imperant sobre el pronòstic de Ia

major part de reumatismes cardíacs evolutius.

Es clar que en la realització d'aquestes possibilitats terapèutiques

hi juga un paper preponderant la concomitància, o no, de Ia infecció amig
dalina i també els especials caràcters de la seva flora bacteriana; circums

tància aquesta que conceptuem fonamental.

En la gairebé totalitat dels nostres casos (excepte l'observació núm. 2)

hem observat com a germen bàsic Ia presència d'un estreptococ de propie
tats hemolítiques, associat en proporcions variables a altres gèrmens (en
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terococ, estreptococ viridans, estreptococ fètid de Veillon, etc.), Ia qual
responsabilitat patològica no ens atrevim encara a precisar. Creiem, no

obstant, que el caràcters bacteriològics de la nostra casuística poden consi

derar-se com peculirs de les amigdalitis reumatòidees amb tropisme car

díac, ja que les estadístíques publicades fins ara sobre la flora bacteriana

amigdalar en els casos d'amigdalitis no complicades secundàriament. dife
reixen sensiblement dels nostres personals punts de vista. Hem de remar

car en aquest sentit les completes estadístiques del Prof. Pallestriní (7),
publicades en un recent treball sobre la flora microbiana de les tonsiles

palatines.
Clínicament considerats, els casos en què existeix l'associació del es

treptococ hemolític amb l'estreptococ anaerobi de Veillon i amb l'enterococ
semblen tenir una major contumàcia evolutiva, si bé des del punt de vista
terapèutic han acabat comportant-se com tots els demés casos.

En l'estudi objectin dels resultats terapèutics de la nostra casuística,
no voldríem tampoc negligir el valor concret que cal atorgar al fet ai11at
de l'amigdalectomia, independentment de l'acció vacunoteràpica comple
mentària. L'observació núm. 2, palesa ben clarament que fins que no té
'lloc l'exèresi tonsilar, les autovacunes són relativament inoperants, evi
denciant així que el focus sèptic amigdalí és susceptible de condicionar
per se l'evolució endocardítica. També és probable que les autovacunes

obtingudes directament dels gèrmens continguts en la intimitat del teixit
amigdalí, tinguin unes característiques qualitatives i quantítatives més
en consonància amb Ia biologia del procés sèptic general, condició aquesta
possiblement no realitzada en els cultius del càseum retirat per frotis o per
expressió.

En darrer terme, ens interessa així mateix fixar l'atenció sobre un

interessant detall consignat en la vuitena i darrera observación, i és la
desaparició del buf d'insuficiència mitral entre els resultats terapèutics ob
tinguts. Aquest fet clínic, degut a una probable restitució anat¡ mica de
l'aparell valvular, ha d'ésser necessàriament atribuït a Ia precocitat amb
què va instituir-se el tractament, dintre del primer brot evolutiu, quan
encara les destruccions inflamatòries endocàrdiques no tenien caràcter irre
parable.

Finalment, no voldríem donar per acabada aquesta comunicació sense

analitzar breument alguns conceptes clínics que afecten directameut al
problema nosològic de les endocarditis i que venen insistentment sugeríts
per l'estudi global de la nostra casuística.

No ens detindrem sobre l'apassionant qüestió polèmica de l'etiologia
del reumatisme articular agut i del seu pretès especifisme que ha rebut en
els darrers temps una seriosa commoció, a Ia qual no han estat aliens els
moderns treballs de Reitter i Lowenstein (8) sobre la bacillèrnia tubercu
'losa en el curs de la poliartritis aguda reumàtica. Ens ,limitarem, única
ment, a desplaçar aquest problema vers el terreny de les endocarditis, on
les discusions no són pas menys apassionades.

En efecte, des dels documentats treballs dels nord-americans Clawson
:. Hell, (9) inciats en 1926 i reiterats mé� àmpliament en 1931 (10), el
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problema de la no especijiciiai de les diferents formes d' endocarditis.

-des de la reumàtica clàssica a la maligna- ha estat objecte dé seriosa

discussió. A les importants raons bacteriològiques aduïdes pels autors.

nord-americans s'hi han afegit darrerament sòlids arguments clínics ba

sats en les característiques evolutives del procés; destacant en aquest sen

tit el recent treball de 11. Liegois i Albot (11) sobre les endocarditis len

tes, en el que s'admet l'existència de formes degradades de la malaltia

d/Osler, quines caracterfstíques clíniques les situen en pla molt més prò
xim a altres formes d'endocarditis, ben diferenciades de Ia forma malig
na lenta.

Per Ia nostra banda, creiem haver aportat a tan suggestiu problema
alguna prova terapèutica digna d'ésser meditada. Amb Ia vacunoteràpia
a base dels gèrmens amigdalars, associats en proporcions variables, i ob
servats tots ells en les més diverses formes d'endocarditis, hem aconseguit
detenir I'evolució d'endocarditis, la qual filiació inicialment reumàtica no

era pas discutible. Sembla talment com si els mateixos agents bacterians,
incloint-hi l'estreptococ viridans, puguin ésser els executors indistints de

les diferents formes clíniques d'endocarditis, les quals es comportarien com

diversos estadis evolutius d'una mateixa malaltia, més que com processos
netament diferenciats.

Esperem que nous treballs vindran a precisar millor els termes de tan

interessant problema clínic, des d'ara reconeixem amb tots els autors que
s'han ocupat de la qüestió, que la personalitat clínica de les endocarditis

reumàtiques evolutives, de l'endocarditis aguda maligna, de la maligna
lenta tipus Osler i de les formes subagudes descrites per Vàquez, estan

formalment subjectes a judici de revísiô,

(I) LOEPER i DEGOS. - «La vaccinotherapie dans le rhumatisme articulaire aigu », -

Comunicació a la Societé Médicale des Hôpitaux en la Sessió de 11 Juliol de 1920.

(2) E. PICHON.-aLe rhumatisme cardiaque evolutif et son traitementv.e+Tesis de Paris,

any 1924. Arnette edit.

(3) L. TRIAS DE BES.-«Algunas consideraciones clinicas sobre el reumatismo cardíaco

evolutivo·.-Ars Medica, Març de 1926.

(4) PICHON, LAYANI i PAUTRAT.-aRhumatisme cardiaque evolutifvr-> Comunicaciô

a la Société Médicale des Hôpitaux en sessió del 26 Febrer de 1932.

(5) LEGRAND i DUTHOIT. - «Rhumatisme cardiaque evolutif et endocardite secundai

re».-Reunion Med.-Chirurg. des Hôpitaux de Lille. Gener 1932.

(6) O. VOSS.-«Sepsis nach Angina".-Monografia. Berlin 1931. W. Vogel edit.
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(7) Prof. PALLESTRINI. - "La flora microbiana delle tonsille palatine in soggetti sani

con amigdale clinicamente norrnalív.e=Archiv. Ital. Laringologia. 1932.
(8) REITTER 1 LOEWENSTEIN. - «Rhumatismus und Tuberkulose>. - Comunicacié

al III Congrés Internacional del Reumatisme. Octubre 1932.

(9) CLAWSON i BELL.- "A comparison of akute rheumatic and subakute bacterial en.

docarditis=.e+Arch. Intern. Med. Gener 1926.

(10) B. CLAWSON. - «Experimental 'streptococcíc inflamation in inmune and hypersensi
tive animals, with special reference to the pathogenesis of reumatic lesions>, - Amer. Jour.

Path.I931.
(II) M. LIEGEOIS i G. ALBOT.- "Notions recentes sur les endocardites lentes.-Anna

les de Medecines. Juny 1932.



Sesión científica del día 20 de marzo de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Consideraciones prácticas inspiradas en mi
casuística de cuerpos extraños en las vías

aéreas y digestivas.
por el Dr. F. CASADESÚS

PORCENTAJ�

De mi casuística resulta que hoy un 80 por 100 de cuerpos extraños de
esófago extraídos por esofagoscopia o hipofaringoscopia y un 20 por 100 de
laringe, tráquea o bronquios.

De los de esófago: 42 por 100 son huesos y espinas-26 por 100 mone

das-16 por 100 piezas dentarias y 12 por 100 varios (botones, conteras
guardaminas, pipas, etc.). De este porcentaje hay que descontar las mo

nedas de esófago extraídas con el gancho de Kirmisson que son numero

sas y que por no ser extraídas por esofagoscopia no figuran en esta casuís
tica, lo cual haría variar en buena proporción el porcentaje; aunque es

más justo que así no sea para nuestras consideraciones, ya que sólo vamos

a tratar de los cuerpos extraños que presentau el problema de la endos
copia para su extracción.

ESÓFAGO

Monedas. - Sumadas las extraídas por esofagoscopia con las extraídas
por el gancho de Kirmisson, es un cuerpo extraño muy frecuente en el
niño. Su diagnóstico es muy fácil, porque aparte los datos anamnésicos,
Se ve perfectamente por radioscòpia. El sitio de elección es la región infra
cricoidea. No suele determinar esofagitis (como todo cuerpo metálico)"
más que tardíamente, por lo que en la mayoría de los casos llegan a nosotros
en condiciones de ser extraídos con el gancho de Kirmisson. Siempre que
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no tenga el niño dolor intenso, ni tragando líquidos y el caso sea de fecha

reciente, puede emplearse sin peligro el gancho. En caso contrario debe

ser proscrito y emplearse la esofagoscopia.
La esofagoscopia por monedas presenta la pnrticular idad de que suele

costar ver la moneda debido a la esofagitis que hace que la mucosa del

esófago recubra el borde de aquella. Esto explica que nos sean envia
dos enfermos esofagoscopizados por otros especialistas que no han podido
encontrar la moneda, estando seguros de su existencia por demostrarlo la

radioscopia. Casi siempre el tubo pasa por delante de la moneda y hay que
buscarla deprimiendo la pared posterior. II na vez visto el borde, la extrac

ción es facilísima.
Las monedas son cuerpos que nunca debieran dar Iugar a percances.

Estos son debidos a maniobras intempestivas a a dejar el cuerpo extraño

por largo tiempo en el esófago. De 10 primero tengo un buen ejemplo en

una enfermita en que las maniobras brutales para empujarlo, habían per
forado el esófago, con absceso profundo d'ô cuello. La esofagotomía exter

na practicada por mí, lla pudo salvar a la eufemia. De lo segundo, una

niña con esofagitis intensísima por llevar la moneda más de 25 días, aun

que pudo ser extraída por esofagoscopia y con feliz resultado.

Dentaduras. - Las piezas dentarias tragadas son más frecuentes, como

se desprende de mi casuística, de 10 que pudiera creerse. El mecanismo
suele consistir en que se les rompe alguno de los ganchos de sostén y el

paciente no hace caso de ello, aunque la pieza se mueva. En estas cir

cunstancias, un día son tragadas, de ordinario durante el sueño.
El diagnóstico es facilísimo por los anamnésicos y la radiografía. Es

indispensable un buen estudio radiográfico para conocer la forma y dispo
sición de la pieza en el esófago, con la dirección y situación de los ganchos,
ángulos y dientes. Nosotros hacemos dos radiografías: una de frente y
otra de perfil. Sólo debe ernprenderse Ia esofagoscòpia después de tener
hecho un buen estudio radiográfico del caso.

El problema de la extracción es de ordinario a muy fácil o muy
difícil. Suele ser muy fácil verlas por su tamaño y 10 que destacan en la
luz del esófago. Además, no suelen producir esofagitis por no ser infec
tantes y acudir en seguida el enfermo. Si la pieza no está muy enclavada
por ninguna parte saliente, puede ser extraída rápidamente. Pero si, por
el contrario, dada sn posición o sus partes salientes, está enclavada, el pro
blema es uno de los más arduos de la extracción de cuerpos extraños de
esófago. Precisamente por ser un cuerpo fácil de ver y en el que se puede
hacer buena presa, la tendencia en el inexperirnentado sería tirar de
él para extraerlo. En un caso de enclavamiento esto equivale a una

muerte casi segura por desgarro del esófago. Es necesario tener mucha
paciencia e ir girando .Ia pieza para ponerla en la posición más favorable
a su extracción guiándose por el estudio radiográfico hecho. Si se concep
túa así imposible la extracción, seccionaremos la pieza con unas tijeras
potentes o con el galvano debidamente protegido. Nuestro caso de la
enferma Roca es un caso de extracción después de seccionada la pieza.



ANNALS DE L'AcADl::i\lIA DE MEDICINA DE BARCELOi\A 109

Huesos y espinas. -- Son de los cuerpos extraños de mayor porcentaje
en esófago. Suelen encontrarse casi siempre en los adultos, quizás porque
algunos mascan mal, debido a su falta de piezas dentarias, a que comen

más de prisa, a que tragan los alimentos no del todo masticados a causa

de conversar durante la comida, etc. Son cuerpos muy infectantes, produ
ciendo rápidamente esofagitis intensas y con tendencia a la formación de
abcesos esofágicos o periesotágicos. De ahí la gran importancia de su ex

tracción precoz, aparte de que con la esofagitis es muchísimo más difícil
su extracción, debido a la dificultad de ver el cuerpo extraño si este
llO es grande, por la hinchazón de las paredes y el espasmo debido al dolor
violento que la inflamación provoca.

Su diagnóstico no es tan fácil como en los casos anteriores. Aunque
el paciente suele dar el dato anamnésico de haberse tragado un hueso o

una espina, ésta pueele haber pasado y sólo deterrninar un pequeño estorbo

que ela Ingar a la duda de si el cuerpo extraño está en el esófago o ha

pasado ya al estómago. Si en el primer caso, 'es decir, si el cuerpo está en

el esófago, porque sea escasa sintomatología que provoca ligera moles
tia o dificultad al tragar, se espera, se corre el peligro de que se produzca
11l1a esofagitis que agrave el pronóstico.

La radiografía, exceptuando los huesos muy grandes, suele ser ne

gativa. Huesos que se ven perfectamente a la pantalla una vez extraídos,
no aparecen en las mejores radiografías cuando están en el esófago. De

ahí, que, en caso de duela, más vale esofagoscopizar al enfermo.
Un caso de los cuerpos extraños de mi casuística demuestra cómo en

alguna ocasión, ni los anamnésicos, ni la radiografía nos llevan a hacer
el diagnóstico. Sólo la esofagoscopis nos da la clave del problema. Se
trata de un hueso de pata de carnero que fué tragado sin darse cuenta la
enferma. Se quedó enclavado en estrecho diafragmático. La enferma, ya

de alguna edad, comenzó a adelgazar y a tragar los alimentos cada vez

peor, porque la reacción de la mucosa alrededor del cuerpo extraño iba
cerrando progresivamente <el paso. El especialista de aparato digestivo que

la vió creyó en una neoplasia de cardias después de radiografiarla. Al
hacerle nosotros la esofagoscòpia descubrimos el cuerpo extraño y senta

mos el diagnóstico y el tratamiento curativo.
Otro de los huesos de mi casuística (de D. P. R.) demuestra la dificul

tad del diagnóstico, al propio tiempo que el peligro a que expone la dilación
de la extracción en estos casos, por la esofagitis. Estando comiendo una

pechuga de pollo, hablando al mismo tiempo, se traga un hueso. Hace
esfuerzos para arrojar y sacarlo. Como sigue notando molestia, 10 ve un

especialista que aconseja hacer una radiografía. Esta es negativa,' por lo

que Se cree que el hueso ha descendido al estómago. A las 48 horas,
molestia creciente, tumefacción de la parte derecha-inferior del cuello y 40°,
con hipo. Soy llamado en consulta, haciendo el diagnóstico de esofagitis
violenta y probable abceso con periesofagitis, a causa del hueso existente
en el esófago, aunque la radiografía no 10 demuestre.

Le practico la esofagoscopia (en este caso con anestesia general, porque
.la violenta esofagitis no permitía la introducoión del tubo) y encuentro
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enorme infiltración del esófago a unos 19 cm. de la arcada dentaria, con

abceso que es dilatado dando abundante pus (15 ó 20 gr.). El cuerpo ex-

traño no se ve; pero dado el estado del enfermo y de su esófago, creemos
más prudente dar por terminada [a intervención con la dilatación del

abceso por end05copia. Cesación de todos los síntomas, hipo, tumefacción,
fiebre, disfagia, etc. Ligera molestia en el lado derecho del cuello a la.

presión, que va cediendo, Nuevas radiografías, todas negativas. Aconsejo,
no obstante al enfermo, ya en frío, sin esofagitis, nueva esofagoscopia,
que podrá hacerse fácilmente con anestesia local para ver si existe el

cuerpo extraño y poder proceder a su extracción. El enfermo se niega.
por encontrarse perfectamente normal la deglución. El examen radios

cópico con sellos de cito-bario aparece normal. Aproximadamente a las

3 semanas vuelve a notar ligera disfagia y 37°2. Insto para hacer Ia eso

fagoscopia exponiéndole el peligro que podría volver a correr; convencido

el enfermo, le practico la esofagoscopia extrayendo el hueso, por cuyo ta

maño y espesor parece que debía haber sido visible a la radiografía y, sin

embargo, fueron éstas siempre negativas.
Corno se vé el problema de extracción de huesos y espinas es total

mente diferente antes de que se produzca la esofagítís a después. En
el primer caso es muchísimo más fácil encontrar el cuerpo extraño y

poder movilizarlo y extraerlo. En cambio, con esofagitis, sobre todo si

es vdolenta, es muy difícil o imposible a veces, el verlo y mucho más.

difícil y expuesta Ia extracción si el cuerpo, por su forma a dimensiones,
es difícil de movilizar y extraer sin peligro de herir el esófago. Es uno

de los casos en que es más necesaria la prudencia para desenclavar el hueso
de las paredes a seccionarlo si no 'es posible extraerlo entero. A causa de

la. posible producción de abcesos profundos periesofágicos aún después
de extraído el cuerpo extraño, creemos prudents que el enfermo esté

vigilado los días inmediatos a la extracción, para poder actuar quirúrgi
camente si tal acontece. El no hacerlo así puede acarrear la muerte del

enfermo. Uno de nuestros casos (el de Antonia Beso) fué muy demostra

tivo; se produjo un abceso profundo de cuello a los dos días de la ex

tracción que operamos con resultado satisfactorio, mientras que otra en

ferma en que la extracción tué muy sencilla y con esofagitis Iígera, sufrió
la misma complicación, y en su pueblo sucumbió a causa de ella.

Hay, como veréis, dos cuerpo extraños pequeños (una pepita de na

ranja y otra de cereza) que se han detenido en el esófago, produciendo
casos urgentes por obturación total del mismo. Se trata en estos casos, de
enfermos con estenosis por cáusticos, cuyos esófagos permiten la alimen
tación bien masticada, pero a los que basta un pequeño hueso, a veces

un pequeño bolo de carne, para obstruirlo. Estos casos deben ser tratados

de urgencia porque en seguida aparecen manifestaciones de carencia de

agua por producirse la obstrucción total.
También veréis una pequeña tapa de guarda-minas que constituía un

cuerpo extraño de esófago, con molestia al tragar y que se diagnosticó por
radiografía. Fué tragado, jugando, por un niño; y aunque su tamaño es

tan pequeño, que no parece explicable Se detuviera en el esófago, su.
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.detención fué debida a la pequeña hendidura lateral que pellizcó un

pliegue esofágico, quedando prendido del mismo. Su extracción fuê muy

sencilla y sin esofagitis, como es la regla en los cuerpos metálicos.

Hay también un pito circular .Y dos botones metálicos; el problema
de diagnóstico es igual al de las monedas. Fácil por radíograña y sitio de
elección infracricoideo. No debe emplearse el gancho de Kirmisson por
sus relieves y forma que no permiten ser bien cogidos y hacen la extracción

expuesta a accidentes.

LARINOE

Los huesos aspirados al tragar por los niños de corta edad pueden dar
. lugar a errores de diagnóstico. Tal el caso del niño Vicente Musonis de
15 meses, que sin anamnésicos y por la afonía .Y disnea progresiva, fuê
diagnosticado de difteria y sometido a la sueroterapia. La Iaríngoscopia
directa (en estos casos sin anestesia) nos permitió ver el hueso en plena
glotis y extraerlo en el acto, con la curación del enfermo.

El otro caso de hueso en laringe en un niño de cuatro años, la radiogra
fía lo muestra bastante claramente. Hay que hacer resaltar la mayor facili
dad de visibilidad de los huesos en laringe y tráquea (rodeados de aire) que
en esófago. La extracción fácil por laringoscopia directa. Curación.

Tuvimos un caso de una cáscara de almendra en un niño de 5 años

(Miguel Ferrús, de Reus) que aspiró teniéndola en la boca. Acceso fuerte
de sofocación y tos sanguinolenta. Corno los fenómenos cesaron y la voz

. se conservaba bastante bien, los médicos creyeron que el cuerpo extraño

había sido expulsado, prescribiéndole fomentos, inhalaciones, etc. Pasó
48 horas de este modo y al tercer día brusco acceso progresivo de sofoca
.ción, Traído el niño desde Reus, llega asfíctico, por 10 que le practico una

traqueotomía en el acto, encontrando el cuerpo extraño enclavado en la

pared postenior de la región subglótica. Extraído por la herida traqueo
tórnica. Curación. De haber sido sometido a una laringoscopia directa

- antes, se habría evitado seguramente el riesgo inminente que corrió el
niño y la traqueotomía.

BRONQUIOS

Los cuerpos extraños que traemos acusan un 50 por 100 para el bron

quio izquierdo, 10 mismo que para el bronquio derecho, contraríando la

regla general que hace mucho más frecuentes los cuerpos extraños en el

bronquio derecho. Es más, las coriteras de lápiz se distinguen por su

preferencia en nuestros casos, por el bronquio Izquierdo (3 por 1 en

el derecho).
El diagnóstico en el caso de cuerpos metálicos bronquiales eS facilí

simo con la radiografía; pero a veces los errores dependen de no hacer
.ésta, Por ejemplo, el caso del niño N. N. de la isla de Menorca, que,
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jugando con una contera de lápiz, se la traga, COll fuerte acceso de sofo

cación y tos violenta que cede pronto. La familia y el niño no le dan

Importancia al accidente, y al cabo de unos días el niño tiene fiebre, tos,
etcétera y es diagnosticado de una neumonía izquierda. Después de estar

muy grave, el niño mejora, pero conserva expectoración purulenta y san

guinolenta y temperaturas alrededor de 38°. Es llevado a Mahón para

hacer una radiografía de pecho y es cuando se hace el diagnóstico de

cuerpo extraño en bronquio izquierdo. Enviado a nuestro servicio le es

extraído por broncoscòpia. Curación. Lo interesante en este caso, es el

error de diagnóstico, que expuso al niño en tan alto grado. Hay que

tener presente cómo el cuerpo extraño bronquial puede ser tolerado ape

nas sin síntomas; pero hay el dato anarnnésico importantísimo del acceso

de sofocación y tos violenta en el momento del accidente. Esto debe in

ducir a hacer una radiografía a la menor duda; y siempre si se ha creído

que el cuerpo extraño ha sido tragado, a no estar tranquilo hasta que se

vea en las heces. En este caso se presentó un problema de extracción

curioso: la parte hueca se presentaba hacia nosotros como es la regla.
Intentamos introducir en su interior la pinza que, al abrirse, sujeta al cuer

po por dentro de su cavidad y no lo lográbamos. Entonces recurrimos a

una pinza de dientes muy finos para cogerlo por el borde y así lo ex

trajimos. Ya fuera el cuerpo extraño, nos dimos cuenta de porqué no

podíamos introducir la otra pinza dentro del mismo: un trozo de lápiz
negro estaba roto al ras en su cavidad.

La cánula traqueal es sólo un cuerpo extraño en enfermos canula
dos de antiguo, y que sin cuidado de ninguna clase, llega a gastarse y

romperse el pabellón cayendo la cánula dentro. También pueden caer en

tráquea (o en región subglótica) los tubos de intubación, cuando la laringe
se deshincha; en cuyo caso la tos no puede expulsarlos. El diagnóstico
por radioscopia o radiografía en ambos casos es fácil. Su extracción 10
mismo. El peligro en el caso del tubo de intubación puede residir en

el espasmo, que puede ser mortal, por choque violento del tubo contra

la glotis.
Los alfileres suelen diagnosticarse bien por radiografía. La extracción

no es siempre fácil, ya que la punta que suele siempre presentarse hacia
nosotros puede estar enclavada y hay que desenclavarla y no herir al
extraerla. En ciertos casos la tolerancia de los alfileres en bronquios es

perfecta, Tuvimos Ull caso de una niña de 10 años que habiendo aspirado
una alfiler de cabeza negra, la tenía (como véis en la radiografía) en el

pulmón derecho en Ulla ramificación bronquial baja, pero perfectamente
tolerada. Le practicamos dos broncoscopias Call anestesia local, sin llegar
a descubrirla, por estar en una ramificación pequeña Después de con

sultado le} caso en las clínicas de París y Viena, llOS decidimos por Ia ex

pectación. Si se presentase intolerancia, procederíamos a broncoscopizar :

bajo la pantalla y procurar coger la aguja con una pinza especial para rec

tificarla antes de extraerla, guiándonos por la sombra radioscópica.
Los cuerpos extraños inorgánicos no metálicos se ven bien frecuente

mente a la radiografía y no suelen producir reacciones bronquiales sépticas-
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como acontece con los orgánicos. En tesis general, los cuerpos metálicos y

los inorgánicos no metálicos, la reacción que suelen determinar es cuando

obturan el bronquio con retención por detrás de exudados y blocaje de la

zona en que el aire no penetra. Esta retención y no areación es cada vez

mayor si el bronquio reacciona granulosamente.
Por el contrario los cuerpos orgánicos son mucho más graves, porque

se rehinchan con la humedad produciendo en seguida una obturación

total. Irritan además, per sé la mucosa bronquial, algunos de un modo

cxtraordinario como los cacahuets (por el aceite esencial que contienen), y
Sè fraccionan en varios trozos al intentar extraerlos Todo ello contribuye
a la gravedad mucho mayor que acarrean estos cuerpos comparados con

los inorgánicos.



Sesión científica del día 3 de abril de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Farmacología y farmacodinamia del Apocy
num cannabinum L. (Cáñamo del Canadá).

por el Dr. A. NOVELLAS y ROIG

PROLEGÓMENO

La familia botánica de las Apocináceas. - Aunque no debamos des

cubrir nada nuevo a los ojos escrutadores de nuestros ilustres oyentes, nos

precisa, en aras del método, exponer nociones previas sobre la familia de las

Apocin âceas, de su filiación botánica y farmacológica y de la importancia
que posee, la cual se infiere con sólo escuchar la enumeración de especies
que seguirá.

Las Apocináceas son, en general, plantas de los países cálidos, más a

menudo tropicales. Muy pocos géneros representan a esta familia en las

zonas templadas de Europa, Asia y América del Norte, entre las cuales

Vinca, Neriu.m y Apocynum, culminan en la materia médica. La mayoría
de las propiedades de las Apocinâceas, Se deben a la presencia en elias y

en diversos órganos (vasos lactíferos) de un látex generalmente rico en

caucho, pero notable por su extremada toxicidad y en otros casos por pro

piedades amargo-febrífugas, pero principalmente drásticas y ernéto-catár

ticas. Otras Apocinéceae poseen cierto valor alimenticio y aun algunas dan

frutos comestibles

Venenos apocineos. - La familia de las Apocinâceas, posee el triste

privilegio de contar entre sus especies Ia mayoría de los más terribles ve

nenos que se conocen. A excepción hecha de la MaZouetia nítida Spr. de

la América Central, cuya acción es comparable a la del Curare, y de la

Tabernanthe ¡boga, H. Bu. (Obueté de los gaboneses) planta muy notable,
sobre todo por sus efectos tónico-nerviosos análogos a los de las estrícneas

y secundariamente por su papel tónico-cardíaco, la dominante farmacoló

gica de la familia de las Apocineas es la de proporcionar solamente venenos
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cardíacos muy peligrosos, propiedad que no ignoran los naturales de los

países donde se producen estos vegetales, cuyo látex ponen a contribución

para preparar sus 'venenos de flechas, que son die una actividad tremenda.

Entre estos venenos debemos mencionar los que derivan de las semillas

del Manghas de Singapore, proporcionadas por el Cerbera Manghas, L. y

que contienen un glucósido, Ia cerberina, veneno cardíaco. Otro veneno

apocíneo es el jugo blanco verdoso que se extrae del Cerbera Tanghinia,
Hook. de Madagascar. La Urechiies suberecia, jacq. originaria de América

del Sur, India y Japón, proporciona un látex muy tóxico, el vene-no de

Wooragra, funesto para el corazón, y debido a dos glucósidos la urechitina

y la urechitoxina. Los Adenium del Africa tropical gozan de análogas pro

piedades, por otra parte mal estudiadas.

Grupo de Apocináceas «ouabaio-esírojanio», - Entre las Apocináceas
tóxicas debemos hacer mención especial de las Strophanthus y Acocanthera.

Las doce especies del primero y seis del segundo estudiadas hasta el pre

sente son todas de parecida toxicidad.

En el primer caso, el efecto cardíaco es debido a la esirojomíina a a

una mezcla de glucósidos todavía mal estudiados (estrofantina cristalizada,
estrofantina amorfa, gratus-estrofantina, pseudo-estrofantina). En el segun

do caso precisa atribuirle a la ouabaïna (A rnaud) a a una mezcla de

acocantherina, abyssinina. Según las regiones, las semillas de estos árboles

son empleadas por los indígenas para la fabricación de venenos de flechas

conocidos bajo los nombres de veneno Kombé, inée, u onoie , munchi,
todos ellos a base de estrofanto; veneno Shash.i a base de Aconcanihera,

Existe cierta analogía entre estas especies y la Carissa ovata, R. Br.

Australia, cuya corteza contiene un glucósido, la caiissina, igualmente
veneno del corazón; siendo de desear que fuera un hecho el estudio de

esta apocinâcea, muy vecina de Ia Acocanthera Shímperi, la que (esta úl

tima) proporciona también ouabaîna, en tal forma que ya De Candolle, ha
bíale íncluído entre las Carissa (C. Shimper, D. C.).

Esta relación de especies tóxicas de la familia de las apocináceas
viene completada por las de los géneros indígenas Neríum y Aiiocinum,
contándose más de treinta especies dotadas de propiedades farrnacodiná

micas, sino idénticas, a Io menos de un deterrninismo práctico análogo.
y sin extremar las cosas ni forzar las deducciones, parece ser que Ja toxi
cidad de la mayoría de estos vegetales gravita alrededor de dos entidades

glucosídícas, sobre cuyo exacto conocimiento no nos ha sido dado aportar
conclusiones definitivas, y son el grupo de la cerberina; y el de la oua

baïna-estrofantina, hecho que comprobará de modo definitivo la unidad

biológica de esta familia vegetal.
-,�?,�

Airocinâceas trobicales no t6xicas. - Al lado de estas drogas absolu

tamente tóxicas, proporcionan las apocináceas. otros materiales medicina

les muy interesantes, tanto de las regiones tropicales como de las nuestras.
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Así, por ejemplo, la corteza de Conesia que procede de las Holarrhena

(Africa, India) y en particular, H. africana, D. C.; y H. antidysentérica,

Wall.; y la corteza de las Wrightia, especialmente W. zeilánica o antidy

seniérica, R. Br.; vienen preconizándose como astrigentes y antidisenté

ricas. Su principio activo común es un alcaloide, la conesina Otras apo

cináceas notables nos proporcionan drogas de abolengo notorio, como las

que derivan de los géneros Alstonia, Iboga, Aspidosperma (Quebracho),
Geissospermum (Pao Pereira), etc.

Apocinâceos indígenas no tóxicas. - Entre las especies indígenas
bien conocidas, hay las Vincas, Vinca major, L. y Vinca minor, L. ya seña

lada por Dioscórides y utilizadas desde la más remota antigüedad en nues

tros países europeos. La V. minor, aparece en el Códex francés bajo el

nombre de Peruenche ojiicinole. Son tenidas por astringentes amargas,

purgantes y sudoríficas. En medicina popular se las utiliza como antiga

iaciagogas (1). Su principio activo es la vincina. Existen Vincas tropicales,
entre ellas V. rosea, L. y V. pusilla, Murr. que son venenos cardíacos, con
alcaloides no definidos.

I

Familia: Apocinâceas o Neriáceas, - Flores hermafroditas regula
res; cáliz persistente con 5 sépalos; corola con 5 pétalos contorneados an

tes de la floración con cuello apendiculado ; 5 estambres con filete ordi

nario muy corto; anteras introrsas de 2 lóbulos libres o adherentes al es

tigma; 2 carpelos pluriovulados; 1 estilo; estigma en cabeza; 1,2 folículos
polispermes abriéndose por una ranura ventral; granos suspendidos, des

nudos o con plumero sedoso, embrión derecho; albúmen carnoso. Arbo

les o arbustos de hojas enteras, opuestas o ternadas.

Aoocynos. - Etimol, griega: aP6, fuera; kion, kios, perro.

Procedencia del Apocynum. - Pertenece el Apocynum cannabinum,
L. a la ya citada familia de las Aoocinâceas o Neriáceas (Pentandría, L.),
cuyos caracteres generales hemos reseñado brevemente desde nuestro pe
culiar punto de vista farmacológico y toxicológico. Todos los apocinos son

vegetales subfrutescentes y ramosos, desarrollándose en las regiones tem

pladas de Europa, Asia y América, pero creciendo también en las cálidas.
Todos son tóxicos en particular el A. citrofolium, L. y el A. macuùüúm,
L. de las Antillas. De estos apocinos solo dos parecen ser destinados a'

figurar en la moderna materia médica, y son el A. androsœemijolium; L.

(I) Véase Henry Leclerc «Precis de phytotherapie». París 1927, pág. 143 (pervenche.)
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(Ipeca de América) planta emeto-catártica excesivamente venenosa ; y el

A. cannabinwni, L. (llamado vulgarmente «cáñamo del Canaââ», en

razón de la forma de sus hojas). Este último material, incluído en

la Farmacopea de los Estados Unidos, es un fármaco dotado de sin

gulares propiedades casi desconocidas en Europa, por 10 que le creemos

digno de ser estudiado con interés y a cuyo fin diremos de él 10 poco que

sabemos, rogando una más completa aportación científica, al senado ilus

tre que nos escucha.
Es el cáñamo del Canadá una planta herbácea vivaz, de tallo rami

ficado, de 2 a' 3 metros de altura, saturado de un látex acre y venenoso

que se concreta al aire libre.

Caracteres morfológicos. - La porción oficinal es la raíz.

Dice J. R. Gómez Pamo (I) del que transcr ibirnos íntegra la

descripción de la droga, rnagistralmente hecha como acostumbra y tal

como veréis en los ejemplares que tengo el honor de someter a Vll<>stra

consideración : «Es una raíz larga, de media a Ulla pulgada de grueso,

amarillenta cuando es jóven, parda después, de olor fuerte y nauseoso y

sabor amargo y acre. Cuando se la rompe exuda Ull jugo lechoso que luego
que se ha espesado al aire se parece al Caucho. Después de seca se presenta:
en trozos de distinta longitud y de 4 a 8 milímetros de diámetro, algo tor

tuosos, rara vez ramificados. Su superficie, que está arrugada longitudinal
mente, ofrece bastantes resquebrajaduras transversales, algunas de las que

son tan profundas que llegan hasta el meditulio. La fractura es lisa y pre

senta dos zonas, una delgada exterior blanquecina correspondíenta a la

corteza, y otra interna amarillenta y porosa que es el leño, Su olor es

débilmente nauseoso y el sabor amargo y acre persistente.
Los trozos de la raíz vienen mezclados con otros pertenecientes al

rizoma que presentau un aspecto muy semejante; pero su superfície es ca

si lisa, la corteza se separa fácilmente del leño y éste tiene en su centro

una médula blanquecina muy desarrollada.»
Nada más podemos añadir a la descripción del maestro.

Histología de la raíz de Apocino .
- En 10 referente al estudio histo

lógico del material, hemos comprobado una vez más, mediante el auxilio
de una técnica moderna suficiente, la exactitud de 10 que dice el Doctor
Gómez Pamo, habiendo preparado cortes transversales, longitudinales y

oblícuos de la raíz a fin de poner de manifiesto la estructura de los vasos

lactíferos que en este material constituyen el elemento histológico caracte

rístico. Hemos obtenido bellas preparaciones con dobles coloraciones a

base de verde yodo y rojo rutenio, que más adelante proyectaremos.
•

Dice el Doctor Gómez Pamo de la estructura de Ici raíz de Apocino :

(I) Juan R. G6mez Pamo. «Tratado de Materia Farmacéutica vegetal». 2." edici6n, 1906.
Tomo I, págs. 298 y 299.
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«La corteza consta de dos porciones bien distintas, el parenquima y

el liber. El parenquima cortical está formado por células irregulares alar

gadas en sentido tangencial; las de las primeras series amarillentas, las

demás incoloras. Et liber consta de un tejido más compacto, cuyas células

alargadas son más estrechas que las del parenquima y en él se ven muchos

radios medulares muy estrechos. Todos los elementos de la corteza con

tienen fécula en granos pequeños y dispersos sin orden. Se ven en ella

muchos vasos laciijeros ovoideos, cuyo eje mayor es transversal y rodea

dos por un círculo de células del parenquima. El teño separado de la cor

teza por la zona del cambium, es compacto y le forma un tejido leñoso

muy regular en el que hay vasos dispuestos con cierta tendencia circular.

Los radios medulares se distinguen por el tamaño de sus células y la del

gadez de sus paredes.»
Casi nada debemos añadir a Ia descripción de Gómez Parno (cuyo di

bujo acompañamos) fuera de que los grandes vasos lactíferos �elleño apa

recen tabicados con frecuencia (como se Ve en la microfotografía nuestra)
y además con tendencia a deformación tangencial. El examen histoquí
mico comprueba la presencia de almidón en el parenquima cortical y de

una resina a latex espesado o resinificado en los grandes vasos lactíferos

del leño.

Composici6n química. - En 10 que hace referència a la composición
de la droga, hay que tener presente los años transcurridos desde que el

Doctor Gómez Pamo escribió su libro y la fecha presente. Dice haber un

principio amargo, tánico, ácido gálico, resina, caucho y un principio lla

mado Apocyno por Knapp. Hoy día se tiene por seguro todo eso, pero

se considera que existe indudablemente un glucósido, la apocineína, que

por sus cualidades y solubilidad coincide con la neriina (I), no dando co

loración digna de ser notada con el bromo y el S04 H2 concentrado, pero
con las reacciones de hidrolizaci6n generales a los demás glucósidos; 10

que hemos comprobado. Este glucósido fué descubierto por Schmiedeberg
y Lavater; se presenta bajo la forma de cristales blancos micáceos, y es

soluble en alcohol y éter, sobre todo en caliente. Nosotros lo presentamos
bajo la forma de masas cristalinas blanco-amarillentas, a causa de no haber

querido decolorar por carbón animal por disponer de cantidad reducida de

material, y por haber recogido los cristales del recipiente de cristalización

por raspado (2). Nosotros creemos que nuestra apocineina es idéntica a

(I) Nerina, gluc6sido de las hojas del Nerium Oleander, blanco, soluble en agua yalco
hol; insoluble en cloroformo, eter y bencina. Hervido con Cl H, colorea en amarillo. Quizá idén

tico a la digitalina I

(2) Procedimiento segttido para la obtención de la apocyneina. - Se obtiene una decocci6n

concentrada de la raíz del apocyno con agua destilada, o bien se concentra la tintura previamente
",dicionada de un 10 p. IDO de agua destilada con el fin de expulsar el alcohol. A este soluto

acuoso se le afiade soluci6n sub-acetato de plomo en cantidad suficiente y se recoge el precipita-
formado sobre un filtro, desecándole rápidamente. Este precipitado se mezcla con cal apaga-
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la cymarina de la cual hablaremos más adelante en la farmacodinamia de
la droga, dejando toda la responsabilidad de lo afirmado por cuenta de
este glucósido al Dr. Calien y a los Sres. Váquez, Mouquín y Balapceanú.
Por de pronto en los vasos lacticíferos del apocyno existe látex abundantí
simo (I) del cual, concretada y resinificada. se deriva la apocinina a apocy
ninum de los norteamericanos, resinoide precipitable por el agua, de las
tinturas alcohólicas del apocyno concentradas debidamente. Es una sustan

cia amorfa, resinosa, de olor fuerte y viroso. Parece ser que no se trata de
ningún glucósido. Hirviendo la solución alcohólica de la misma con agua y
ácido clorhídrico concentrado, se obtiene un líquido que reduce el licor
de Fehling, por más que esa reducción no es debida a la glucosa formada.
Este resinoide a pequeñas dosis determina la parálisis sistólica del corazón
en la rana.

Toxicología y farmacodinamia de los giucôsulos del Apocynum. -

Aunque, según ya hemos viso en la parte farmacológica de nuestro traba
jo, los principios inmediatos del Apocynum han sido aislados y obtenidos
puros y cristalizados, de manera que se prestan a ser comparados en prueba
fisiológica con un standard que por analogías de acción y toxicidad
parece ser preferible la ouabaïna, hemos notado un cierto desacuerdo en

tre autores igualmente solventes y respetables a propósito de tales cuerpos
cristalizados, exactamente igual o análogo a 10 que pasó durante más de
cuarenta años con los glucósidos digitalinos. Sea la apocinina, la apocineí
na, la cymarina; el caso es que no se distingue cuál es, de los tres, de
manera clara y categórica el cuerpo que deba ostentar la pura expresión
del determinismo farmacodinámico del apocynum. Experimentalmente en

la clínica no parece ser despreciable el resinoide llamado apocyninum (z)
por los americanos y que representaría un complejo de cuerpos précipita
bles por el agua, de propiedades tónico-cardíacas evidentes y diuréticas
en alto grado.

da, y se deseca rápidamente en el vacío. El residuo seco y pulverizado se trata por alcohol abso
luto caliente, se filtra, y el licor filtrado se evapora dejando libre los cristales de apocyneina.

(I) En las eu.forbiáceas, urticáceas, apocináceasy asclepiadáceas, ellatex se forma en largos
tubos cilíndricos, muy estrechos y considerablemente ramificados. Se extienden de un extremo

a otro de la planta, sin presentar jamás tabiques transversales. Cada uno de ellos se inicia en

el momento de Ia germinación de la semilla, por una célula única que se alarga y ramifica inde
finidamente por toda.la planta, multiplicando su núcleo pero sin tabicarse. Los vasos lactici.feros
son por consiguiente células vivientes, plurinucleadas, con una capa de protoplasma adyacente a

la pared interna: ellatex puede considerarse como una parte de jugo celular. Ejemplos de ello
en' géneros de las familias más arriba dichas; euphorbia, hevea, (euforbiáceas), higuera, moral

(urticáceas), laurel-rosa (apocináceas), asclepiade (asclepiadáceas).
A. Pizon. «Anatomie et physiologie vegetales». - París, 1929, pág. 252.
(2) Son resinoides, los cuerpos resultantes de la precipitación por el agua, de tinturas alco

hólicas concentradas, recogidos, desecados y dispuestos para el uso en forma de trituración con

lactosa.
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El señor Raymond Cahen, en una tesis reciente, cree y pretende que
la eymarina, glucósido homólogo de la estrofantina, representa, entre los

cuerpos aislables del apocynum, este factor supremo de toxicidad, y asig
na con Jacob, a este cuerpo, la fórmula: C20 H.a Og.

Dicho señor Cahen, con la señorita Levy y Tiffeneau han desarro
llado sus investigaciones y aportado hechos nuevos, que resumiremos (I).

«Perfundiendo en el perro una solución de eymarina de título 0'0001

gramo por centímetro cúbico, al ritmo de O miligr. 609 por kilo y por
minuto, han encontrado que la media de las dosis mortales era de 0,2007
miligramo. En una segunda serie de experiencias, modificaron el ritmo
de la perfusión: 0,00666 miligr. por kilo y por minuto; encontrando que
la dosis mínima mortal era de 0,2302 milgr.

La media expresión de estas dos series de experiencias era de 0,215
milígramo. ..

Esta toxicidad es igual a 7'9/10 de la de la ouabaïna standard; es

decir es 70 a 80 por cien, inferior a ella.» Siguiendo la comparación, los
citados autores han podido fijar las dosis mortales de cada uno de los otros

glucósidos cardiotónicos, expresándolas del modo siguiente:

Digiialina ... . ..

Cymarina . ..

Scillareno B . ..

Seil/areno C .

0'10
0'789
1'02
0'59

En un extenso y documentado trabajo sobre la eymarina, los señores
H. Váquez, M. Mouquin y Balapceanú, €:xplican una serie de casos clí
nicos por ellos experimentados y recomiendan usar la solución de este
glucósido en inyección intravenosa, por ser dolorosas las otras vías de in
yección, a una primera dósis de tanteo de 2/10 de miligramo, y si esta es

bien tolerada, aumentar de 1/2 milígramo, dosis que dicen haber sido siem
pre bien soportada.

La acción más impresionante de la eymarina es Ia que posee sobre la
diuresis y los edemas y en realidad Se ajusta a la fama de la droga de
donde procede.

La diuresis aparece a veces al día siguiente de la primera inyección.
Dicen los señores arriba mencionados haber visto a un enfermo llegar a

los 3 1/2 litros y en otro a 2'9 con haja correlativa del peso.
Parece que la diuresis persiste durante la duración de la medicación,

pero ha habido casos de detención de ella a los dos o tres días vantes
de que los edemos estuvieran completamente reabsorbidos. Bajo este pun
to de vista su acción es más rápida que la de la ouabaïna, pero menos sos
tenida que la de digital.

Es sabido que la ouabaïna reactiva frecuentemente a Ïa digital cuando
ésta parece haber agotado su acción. No parece ser esto cualidad frecuente

(I) «La Cimarine»; par H. Vaquez, M. Mouquin et Balapcèanu. «La Presse Medica
n.? 40, 18 Mai 1932. Paris.
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en la cymarina si bien alguna vez se ha observado tal fenómeno. Na acha

can los observadores efectos de acumulación al glucósido apocíneo y sólo

una vez anotaron la aparición del pulso bigeminada, y aun su duración
fué efímera.

En resumen y de conformidad con 10 que se sabe hoy día de su acción
farmacodinámica, de su solubilidad y de su toxicidad, la cymarina debe
tener su lugar entre la digital y la ouabaïna. Su acción diurética es por
demás marcada cuando existen grandes edemas. Actúa tan rápidamente
como la ouabaïna y más que la digitalina. Pero es preciso reconocer que sus

resultados son efímeros y cesan de veinticuatro a cuarenta y ocho horas

después de la cesación del tratamiento. Se puede con ventaja dirigirse a

ella en las insuficiencias del corazón derecho con grandes edemas y oligu
ria, sobre todo cuando la digital ha perdido su actividad terapéutica. Por
otra parte, una vez obtenido el efecto deseado, se puede acudir a dicha

digital o la teobromina para entretener y prolongar la acción de la cy
marina. Está especialmente indicada la cymarina en estas mismas insufi

ciencias, cuando el pulso ha conservado su regularidad.
En las insuficiencias del corazón izquierdo, es sobre todo a la ouabtüna

a la que debemos recurrir, cuando los accidentes tienen una marcha agu
da; cuando la evolución de éstos afecta tendencia a la cronicidad, es pre
ferible la cymarina, ya que puede continuarse su empleo durante largo
tiempo (siete u ocho días) sin temor a accidentes y a Ia dosis de 1/2 mili:
gramo por día. La asociación de la teobromina es muy recomendable y

parece ser que la cymarina exalta su eficacia.»
El documentado estudio de los Sres. Váquez, Mouquín y Balapceanú,

es a nuestro pobre juicio lo suficientemente claro para no poner en tela
de juicio la notabilísima acción del glucósido que ellos denominan la cy
marina y del que, por otra parte, se abstienen de dar una cumplida filiación
farmacológica. Nosotros solo hemos conocido y podido aislar del Apocynum
cannabinum, dos principios, la apocineina y la apocinina, cuyos caracteres
hemos dado a conocer en la parte de farmacología de la presente nota.

Es seguro que no es Ia cymarina un cuerpo diferente de estos dos y que
coincide por sus efectos y toxicidad con el primero de ellos (1).

Farmacodinamia del «Apocynum c.» en su estado natural. - Ahora
bien, esto es lo que la moderna farmacodinamia nos dice de los efectos
claros y decisivos de la expresión simbólica de su determinismo específico.
Veamos ahora los efectos farmacodinâmicos del apocynum total, o sea el
simPle, sobre el corazón y la circulación.

Glinsky y Semenoff, experimentaron en 1894, el extracto flúido de
apocynum sobre los animales de sangre fría y caliente. Concluyeron
que era un potente tónico cardíaco; a altas dósis detenía el corazón en

sístole; a débiles dosis lo retardaba reforzando sus contracciones. Según

(I) Véase «Formulaire des alcaloïdes et des glucosides», par Henry Bocquillon Limousin.
2.emo edition. Paris, 1899, pago 229, apociueine.
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estos autores, el apoeyno ejercía una acción feliz en los sujetos atacados

de lesiones valvulares.
En 1895, Fromont, discípulo de Huchard, consagró su tesis a la ac

ción del apocyno, Igualmente fué el extracto flúido la preparación que
utilizó en sus enfermos en estado de insuficiencia cardíaca «Como la

digital-dijo en su conclusión- el apocyno aumenta Ia fuerza de contrac

ción del corazón, disminuye la frecuencia del pulso, regulariza su ritmo

y aumenta la diuresis. Pero si se emplea sin precaución, puede tener al

gunos inconvenientes: dolor de cabeza, vómitos no violentos ... » en resu

men, le pareció el ap oeyno una droga inferior a la digital.
En 1904, Pawinsky se ocupó más especialmente de la acción diurética

del estracto de apocyno y la compara a la conseguida con el calomel y la
diuretina. «Es un verdadero trócar vegetal» dice con Fuch Notó este

autor que el apocyno no posee acción acumulativa, que sus efectos eran

más rápidos que los de la digital, pero también más efímeros. «Lo que

gana en rapidez lo pierde en duración.» Tal es su frase.
Dice Brissemoret del apocyno , que es un remedio cardíaco que puede

reemplazar a la digital, sin acción acumulativa ni disturbios digestivos,
con iguales indicaciones que las de esta droga, de potente acción diurética
al dilatar las arteriolas de los riñones. El aumento de la diuresis va hasta
los 4 y 6 litros en las venticuatro horas, debiéndose comenzar por
pequeñas dosis progresivas a fin de evitar las náuseas, los vómitos y la
diarrea. A dosis elevadas se le emplea como hidragoga para combatir las
afecciones serosas de las cavidades de la pleura y del peritoneo.

Toda contraindicación deriva del estado de integridad del tejido renal.
Sus sinérgicos son el acetato de potasa, el calomel, el lirio de los

valles (convalaria), la retama de escobas, el cáctus grandifiorus, el estro
fanto, la adelfa a laurel rosa, el adams vernalis y la cimicífuga racemosa.

Posología. - La posología del apocyno y sus derivados es a nuestro
entender delicadísima, pues, de su exactitud depende el éxito del trata
miento. Nos referiremos a Brissernoret, al Dr. A. Ioanin, al ya citado «For
mulario de alcaloides» de Bocquillon Limoussin, y a otros autores solventes.

El polvo de la drogn. a dosis tónica y diurética se da a las dosis de
0'30 gr. a 0'50 gr. al día.

El extracto flúido a peso igual de planta (1 gramo igual a 57 gotas)
a las dosis de XVII gotas a XXVIII gotas, al día.

La tintura de raíz al 1 por 5, con alcohol de 60°), (1 gramo igual a 56

gotas) de 1 gramo a 1 '50 gramos al día.

El extracto blando acuoso de apocyno es la peor forma de adrni
nistración y solo se dará al querer utilizarlo como emeto-catártico a pur
gante, a la dosis de 0'20 a 0'25 gr., repetida dos o tres veces al día en

píldoras.
La apocyneína, se utiliza bajo forma de gránulos de 1 milîgramo,

a la dosis de 1 a 2 al día.
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La cymarina (?) en ampollas de solución isotónica de 1/4 de mili

gramo en 1 c. c. de agua, al db, hasta 4.

Poción al apo
cyno (diurètica).

Poción

(cardiopatía mal

compensada).

Poción
(uremia).

Píldoras
(purgantes).

Decocción (hi
dropesia) Bocqui
llon-Limoussin.

Inyección
hipodérmica e

intravenosa.

FORMULARIO DE PREPARACIONES MAGISTRALES

DEL «ApOCYNUM CANNABINUM»

Rp. Glicerina 30° ¡
Alcohol 900 j aa. IS gr.

Extracto fluído de Apocynum c. o' 50 gr. a I' 50 gr.
Extracto fl. de cannabis indiea X a XX gotas.
Jarabe de vinagre ¡

Jarabe de arenaria rubra'
aa. 30 gr.

Agua de menta c. s. para 125 gramos.
cada cucho de sopa contiene: ext. fl. apocy. IV a XII g.

ext. fl. cannab. I a II g.

Rp. Tintura de apocyno can. (I x 5)
Jarabe de cinco raíces.

Julepe simple C. s.

(6 a 10 cucharadas al día).

I' 50 gramos.
4° »

para ISO »

Rp. Tintura de apocyn. C. (1 x 5).
Tintura de cannabis indo
Bromuro de potasio.
Jarabe de vinagre
Agua cloroformada C. S.

(6 cucharadas grandes al día).

I gramo.
I »

3 »

4° »

para 125 »

Rp. Extracto acuoso de apocyno c. 0'20 gramos.
Polvo de altea C. S. para. 1 píldora.

2 ó 3 al día.
usar con cuidado.

Rp. Raíces de apocyno C. contundidas, 10 gramos.
Agua C. s.

hágase cocimiento yobténgase 250 gramos d� colatu
ro y dénse 60 gramos del mismo cada dos horas.

Rp. Apocineina o cymarina cristalizada
e hidrolizable . D'I gramol

Agua destilada y hervida. 40 C. cub.
Cloruro de sodio puro 0'40 gram.

disuélvase, fíltrese y divídase en 40 ampollas cerradas

luego a la lámpara.
Esterilícese al autoclave a IISO - 1200.

De I ampolla a 4 al día.
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He acabado mi labor y he expuesto imparcialmente todo cuanto he

podido reunir sobre una droga que a mi entender completa maravillosamen

te el grupo natural de los venenos cardíacos que son un linaje de reme

dios de acción indiscutible y heroica.
Hemos descrito la droga desde el punto de vista farmacológico y esto

hay que convenir en que no ofrece dificultad grave. Más difícil es su

análisis inmediato y más grave y difícil es su noción farmacodinámica y

toxicológica. Aparentemente difiere el efecto del apocyno del de sus glu
cósidos y se infiere algo como si la droga madre y sus preparacines
galénicas no valieran 10 que su glucósido principal, la apocyneína. Nos
otros creemos que no hay tal, y que nada habría semejante a la tintura del

apocynum cannabium si esta estuviera siempre valorada fisiol6gicamente
con referencia al patr6n ouabtüna. Es la fluctuación de efectos útiles, 10

que desacredita las preparaciones galénícas de las drogas heroicas. Unos

autores las ensalzan hasta las nubes y otros las consideran punto menos

que inertes. y es que unos utilizan preparaciones ricas en principios in

mediatos y otros productos casi inertes.
No hemos pretendido ni mucho menos, descubrir nada, ante los ojos

avisados y escrutadores de nuestros oyentes. Sabemos que el apocyno es

un material hasta corrientemènte conocido en teoría, por los farmacéuticos

y médicosy hasta por los estudiantes de ambas facultades. Pero sabemos,
y por desgracia nos consta por experiència personal, que este material no
existe en las farmacias, que sus preparaciones son escasas, infieles y nunca

iguales y por esta razón nos hemos decidido a ofrecer el presente resumen

a esta Academia, con la esperanza de llamar la atención de los ilustres
maestros que la integran y obtener de ellos ensayos que orienten a los
prácticos y les den armas afiladas y certeras para su diaria y heroica lucha
contra la enfermedad.



Sessi6 científica del dia 3 d'abril de 1933

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI Silll'ER

Desordres digestius i malalties de la gola
dels nens.

pel Dr. J. GUERRA ESTAPE

Per part de molts estimats companys, de bon temps cap aquí, s'ha fet
com dogmàtica, l'extirpació quirúrgica de les amígdales palatines, per poc
que les vegin augmentades en el seu volum, encara que, per sort, no s'ha

arribat entre nosaltres a l'exageració de molts estrangers que també acon

sellen l'exèresi de les amígdales, malgrat que siguin sanes. Partidarís uns

de l'amigdalotomia, altres de l'amigdalectomia, amb molta acceptació per

la majoria dels autors americans, i per altres, de l'enucleació total de la

glàndula, pel procediment de Sluder o per altres semblants.
Aquest criteri clínic, malgrat que amb més modestia, ja va començar

en l'últim quart del segle passat, per tenir a les amígdales com a causa fre

qüent de trastorns locals o com a origen d'afeccions propagades a distàn
cia, als pulmons, al cor, als ronyons, en 1es artritis reumàtiques, etc.;' o
com a focus d'infeccions d'ordre general.

El mateix concepte ha merescut la hipertròfia de l'amígdala faríngia,
estat al que, s'ba donat el nom de vegetacions adenoides. Quants havem se

guit pas a pas, en la clínica, l'evolució de la Medicina, eu l'espai dels últims
cinquanta anys, veiem que pels seus prodígiosos descobriments, molt lloa
bles en molts conceptes, ha torçat, en moltes ocasions, el camí progres
siu que tenia per seguir, desviant-se de la seva finalitat. Tot això últim,
per una tendència freqüent a voler generalitzar massa l'aplicació dels seus

descobriments i per l'afany exagerat de trobar sempre en ells una expli
cació o una raó única, de tots els fets d'ordre biològic, normal o patològic,
com si no fos tan variable, tan complex i encara tan individualitzat
l'organisme humà, tant en la seva organització com en les seves funcions,
i no fos tan gran la munió i heterogeneïtat de les causes que poden actuar
sobre d'ell,
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En el que he dit, trobarem l'explicació del per què els tractadistes

s'han fet fàcilment sistemàtics, volent o provant de donar una sola expli

cació, que doni compte i abraci sempre tots els fenòmens de la vida,
sana o malalta: volent-ne fer de cada descobriment, la clau mestra i per

tant única, per al coneixement total dels secrets de l'etiologia i de la

patogènia de totes o gairebé de totes les malalties, quedant-ne sem

pre mal explicats molts fets, que s'escapen de la regla absoluta, amb poc

fonament establerta.
I és que, en clínica, s'ha de comptar sempre la valor biològica de cada

ésser humà en estat de salut o de malaltia, conduint a errors el genera

Iitzar massa i la precipitació en treure conclusions i deduir-ne conseqüèn
cies absolutes d'ordre clínic, d'algunes proves biològiques fetes en els ani

mals i deduir conclusions amb les quals establir regles diagnòstiques i te

rapèutiques a seguir, raonant-les molt equivocadament per voler assimilar

el cos humà a un tub d'assaig, a lm aparell dialitzador, a un calorímetre

vulgar a quant més a un conillet d'Indies. Serveixen molt per als progrès

sos de la ciència, el mal està en voler deduir tot seguit conclusions i conse

qüències absolutes d' ordre clínic; aplicades de cop al cos humà, que en si

reuneix condicions biològiques tan individualitzades.

El que he dit és perquè estic segur, i crec poder-ho demostrar, que en

quant fa referència a idees, que avui dominen sobre algunes de les ma

lalties de la gola dels nens, es pateix una gran, grandíssima equivoca
ció, ja sigui sobre l'origen d'algunes malalties, ja sobre el seu tractament

que, si en determinants malalts és útil i pot ésser fins necessari, en altres

molts casos resulta un disbarat per inútil, i potser fins contraproduent, per
la pruïja de generalitzar massa un concepte, exageradament sistemàtic.

I si ara jo no estigués en el cert, sempre quedaria demostrat que pro

cedint, en aquest assumpte, com fins ara, la Medicina no compleix amb

la seva obligació respecte a la conservació de la salut dels éssers que té a

la seva cura en estat fisiològic, i d'auxiliar-los tot quan pugui en estat

patològic, per recobrar la salut.
No m'és possible un estudi complet de la qüestió en l'espai de trenta

minuts de què disposo, a més que tampoc no és el meu objecte.
En tinc prou, per avui, de tractar tan sols d'una part del tema, o sigui

de la relació que hi ha entre desordres digestius i algunes maldiiies de la

gola dels nens.

En el meu estudi sobre «Desórdenes del sistema linfàtico y de la nu

trición», que vaig tenir l'honor de presentar a la vostra consideració el 2

de juny de 1930 (1), deixo afermat que un dels que primer sofreixen d'una

mala alimentació dels nens, amb els productes heterogenis proporcionats
pels animals o per la indústria, és el sistema limfàtic i Iimfopoiètic ; el

règim alimentici actua constantment sobre la naturalesa i composició de

(I) Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, 1930, pàg. 129.
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la limfa la normalitat dels vasos limfàtics i la vida histològica ganglionar,
i com una conseqüència immediata, una mala renovació de la sang ...

I afegia (2), «nens d'estatura bona en proporció a la dels seus pares

i pes corresponent a l'estatura i edat, ensenyen tot seguit diversos defectes

en el seu desenrotllament normal, i en la grandíssima majoria d'ells podem
descobrir alteracions en el seu sistema limfàtic; adés, ja sigui trobant

ganglis nbultats en les regions abans dites (3) o al mateix temps, una

gran proliferació del teixit adenoide en la seva gola, en el càvum, etc., o,

amb mo1ta freqüència, deformacions en el seu esquelet, començaments

de raquitisme» , Prompte veurem l'oportunitat d'aquest recorto
Un poc abans de dir el que vinc de recordar, deia: «L'experiència

m'ha ensenyat que quaranta anys enrera, quan l'alimentació per la llet

de vaca o de cabra, tan sols servia per aliment dels infants, quan era impos
sible fer-ho per la mare o per una dida, no es veia amb tanta freqüència
el que ha· succeït després; segons l'alletament artificial s'ha propagat a

tots els estaments socials, en un mot, quan s'ha abusat de la llet de vaca.»

He vist augmentar la menor resistència en els petits organismes, he

vist amb major freqüència la pertorbació del sistema limfàtic dels nens,

una major facilitar en l'evolució d'estats d'empobriment orgànic i, sobre

tot, una major proporció de tuberculoses en la pubertat i en l'adoles
cència.

En l'avui anomenada disPèpsia per la llet de vaca, les quals formes

clíniques no és oportú descriure ara, ocasionen amb aclaparadora freqüèn
cia, en els nens mal alimentats, una síndrome morfològic que veiem ca

caracteritzada per una debilitat general, mal humor de l'infant, amb inape
tència o apetit irregular, esgrogueït, abombament del ventre i dormir molt

intranquil. Les infeccions cutànies i de les mucoses sovintegen, puix que

la pell és molt sensible, com ho són també les mucoses, que sempre estan

poc o molt malaltes. El raquitisme acostuma a accentuar el conjunt, co

incidint tot amb un creixement molt migrat o del tot detingut.
I si al que hem dit anteriorment, hi afegiu que en els dits nens es

sol segnir contínuament un règim alimentici impropi, Pestat dispèptic
mai no minva; si per casualitat el nen sobreviu, passa el que jo deia aque
lla nit a què m'he referit. Queda un infant tan dèbil i empobrit, que des

prés, en totes les edats de la -vida, pateix fàcilment i molt sovint de les
causes nocives més lleugeres i sempre greument, en intensitat o en dura

ció, si les causes són de les més actives.
Tot el que us he dit és molt important pel meu tema. De tots és sabut

que la flora microbiana del nas i de la boca és molt rica � en ella existeixen
bactèries saprofítiques o virulentes, però en estat normal hi ha un equilibri
permanent, mentre no es mudin les condicions fisiològiques de les mucoses

que cobreixen l'entrada alta de les vies respiratòria i digestiva, o canvia la

(2) Loc. cit., pàg. 130.

(3) Vegi's lloc citat, pàg. 127.
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virulència dels gèrmens, fins aquell moment d'activitat atenuada, o que

han entrar de nou, ja amb molta virúlència en nn contagi a sembra nova,

El mateix que s'observa en els grups de les dermatosis tòxiques, en

l'etiologia de les qnals entren les autointoxicacions que tant ajuden a

predisposar el tegument per la producció de diverses malalties de la pell,
igual passa en les mucoses anormals i, sobretot, en les regions on abunda

el teixit limfàtic o limfoide, especialment del que hi ha en les mucoses del

rinofàrinx, de les quals ara tractem.

Quan el nen és sa, ben criat, fort, comunment venç les conseqüèn
cies de la malaltia que l'invadeix, i torna ben prompte a la seva integritat
fisiològica; però, no és així en els nens que han estat mal alimentats i

mal nodrits; a més d'ésser els més exposats a l'acció letal de les causes

rnencionades, aquestes ajuden encara més a fer créixer la debilitat en la

seva resistència orgànica. Infants d'una morfogènia pertorbada per un

metabolisme pervers, amb un sistema limfàtic profnndament alterat, amb

una gran debilitat nutritiva de la seva pell i mucoses, si ja abans no eren

malaltes, en presentar-se una causa qualsevol, topa amb major intensitat,
-

sobretot el sistema limfàtic, que ja era malalt, i és quan els elements lim

foides de l'anell limfàtic de la gola sofreixen d'una manera intensa, i esta
bleixen una major fertilitat perquè brolli Ia llavor de qualsevol infecció,
en un terreny que ja era adobat; si aquesta última és una de les febres

eruptives tan pròpies de Ia infància, que tant debiliten els nens sans i

forts, tothom cornprendrà la influència que ha de tenir sobre d'un orga

nisme que ja estava abans en males condicions.

Si el malalt pot salvar-se del temporal patològic, queda amb un sis

tema limfàtic molt més malalt, i els òrgans limfoides de la gola i anexes,
en les pitjors condicions, que si no es vigilen o per qualsevol motiu no

són cuidats a temps, sempre queden com un estigma crònic.

'l'ot quant precedeix ho he portat com argument que cloni llum a tots

els que, no em refereixo a ningú d'aquí, sempre creuen que els microbis

ho fan tot, i vegin com la localització d'nn danyen el rinofàrinx adquireix
una importància que abans no tenia per Ia gènesis d'nna infecció. Ja havem

vist no fa molt, com l'existència d'nna flora microbíana variadíssima sem

pre amb contacte íntim amb aquelles mucoses i els seus teixits, no eren a

l'abast per l'esclat d'una malaltia; però quan es trenca l'equilibri que abans
existia, per una pertorbació epitelial o de l'entrellat de teixits dels re

membrats òrgans, quan hi ha una possibilitat de pertorbar la fisiologia
normal de glàndules i secrecions i de la consegüent elaboració d'un medi

bioquírnic capaç de transformar Ia força de la causa etiològica de l'estat

d'energia potencial en actual, llavors és quan assistim a la brotada de la

malaltia, de manera que dels dos fadors, estat de l'organisme del nen i

dels gèrmens nocius, no podem aillar cap d'ells com a causa única.

És cosa de tots els dies el veure nens dels que ens dinen que fins als
10 o 12 mesos ho havien passat molt bé, que eren molt grassos, però que
després van començar a perdre Ia gana, a estar intranquils, rondinaires, a
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despertar-se sovint a la nit i que al damunt de tot, en veure que malgrat
tots els possibles per alimentar-los bé i haver pres reconstituents, cada dia
més se'ls veu amagrir, fins poder-los-hi comptar les costelles, que es veuen

sota la pell finà i que és esgrogueïda.
En portar-nos un nen amb tals antecedents, se'ns afegeix que vegen-ne

C0111 el petitet anava desmillorant i més enyorat; havien buscat consell

per a trobar remei a tal anomalia, sense que se'ls trobés cap mal.

A1,!HmS fins porten cerificats d'anàlisis d'orina o de sang, on res

d'anormal no s'ha pogut descobrir.
Que després d'assajar diferents remeis, d'haver-los canviat d'aires, amb

res no havien trobat millora i que el nen continuava sempre trist i rondi

nador, que no està mai quiet en dormir i que crnxeix fortament de dents:

que en totes les provatures que han fet ha semblat que variant-li els men

jars tenia una mica més de ganeta; però que als pocs dies de menjar més,
li ha vingut un xic de tos, uns dies amb febreta, altres dies sense; li han
donat un purgant, ha tornat a tenir una mica més de gana, però que promp
te, s'ha repetit la mateixa escèna, omplint d'intranquil-litat la família

A l'examen d'un d'aquests nens descolorits no es troba res de relleu
en cap entranya; tan sols l'estómac es sol trobar poc o molt dilatat, així
com tot el ventre, que no li fa mal, quasi sempre amb restrenyiment, amb
intèrvals d'un a de dos dies de diarrea. Ja he dit que tenen poc apetit, i
encara molt capriciós, respecte a la classe a qualitat dels aliments.

Com que ens diuen que el nen es refreda molt sovint, i en portar-lo té
tos, en examinar-li el pit trobem signes inicials d'adenopatia traqueo-bren
quial i en les vies altes de la respiració hi veiem fortament hiperemiats l'ist
me de Ia gola i el fons de la faringe.

No falla mai: en nens consemblants sempre s'hi troba una micropolia
denopatia generalitzada que ens porta a practicar la prova tnberculínica,
nue en la gran majoria dels casos resulta negativa, malgrat de fer-Ia repeti
da, així com la investigació dels signes clínics d'una lues congènita.

En altres malaltets de millor aparença, per no ésser tan magres, hi
podem trobar el mateix quadre que abreviadament he descrit.

...

En tots hi trobem sempre que en el temps en el qual se'ns ha dit que el
petitet estava bo i gras, hi va haver desordres en la manera d'alimentar-se
i en la manera de funcionar tel seu ventre, desordres que s'ha atribuït a les
dents, a Ia baba, als cucs, etc., per persones que han estat consultades o no.

Prenem-ne nota d'aquests fets, que ja els recollirem després.

'Molt sovint es llegeix en revistes i en 11ibres, capítols sota el títol sug
gestiu de «Desordres digestius dependents de la rino-farintizítls i dé les
amigdalitis cròniques» i comunment ens diuen que han vist nombrosos
casos demostratíus que els nens afectes de rinofaringitis crònica molt so

vint tenen fenòmens de dispèpsia gastrointestinal, que persisteixen tant,
com dura la inflamació rinofarfngia, i que desapareixen, per no tornar,
quan s'ha guarit el catarro rinofaringí per mitjà d'un tractament, que sol
ésser una intervenció quirúrgica.
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Doncs jo dic i asseguro que, guarint-se prèviamente els desordres gastro

intestinals i millorant l'estat general de la criatura, millora tot seguit

la gola del nen i, als pocs dies, ja es pot veure i tocar com van minvant

de volum tots els ganglis accessibles als nostres sentits, i també asseguro

que sense Ia milloria anterior, amb tan sols el tractament local de les in

flamacions dels òrgans limfoides del nas i de la gola, s6n excepcions els

nens que es guareixen d'una manera definitiva.
He d'insistir sobre aquest punt, puix contínuament es llegeixen obser

vacíons de desordres digestius lligats a la rinofaringitis J en les quals se'ns

parla de vòmits, diarrees, de brots d'enteritis, de cambres mucomembra

noses en nens afectes de coriza, de faringitis, d'hipertròfia de les amíg
dales i com a conclusió, que guarint-se Ia rinofaringitis s'ha guarit la gastro

enteritis.
Però cal advertir que, en aquests casos, falta sempre una dada im

portantíssima, i és el saber quin era l'estat general del nen y com funcio

naven les seves vies digestives abans de contreure el mal de la gola. Si es

tracta de formes cròniques, jo asseguro que sempre, sense excepció, el nen

ja era un malalt de les vies digestíves i mal nodrit abans de contraure el mal

de gola; més si se'ns parla de formes agudes, p. e., en una malaltia in

fecciosa, grip, xarampió, escarlatina, diftèria, etc., és ben cert que acos

tumen a quedar guarits els desordres digestius, que sempre acompanyen

als processos febrils, en guarir-se els processos rinofaringis.
I també és cert, certíssim, com deia abans, que s6n excepcions, els

casos de rinofaringitis tractats tan sols localrnent i que hagin servit per

guarir el nen dels mals de les seves vies digestives.
Sempre na d'ésser parallel el tractament d":ambdues afeccions.

Precisament aquest és un dels motius de que ara estigui parlant a<111í,
com ja he dit en començar. Its cosa de cada dia veure petitets que han estat

operats de la gola, els pares dels quals, després d'esperar mesos o molt

més temps, anys, la millora promesa, no han tingut el goig de veure el

benestar de llur fillet.
Està clar que si jo censuro l'ésser sistemàtic, no cauré en el relapse

de dir que això és un fet en tots els nens d'una manera absoluta; puix
saben molt bé els meus companys especíalístes en otorinolaringologia, que

en moltes ocasions han rebut, per a ésser operats prompte, malalts als

quals ja en la meva primera visita he trobat una gola amb tals manifes

tacions anatomopatolôgíques i funcionals, que tan sols es podien esmenar

per una terapèutica inicial cruent.

Però, la hipertròfia de les amígdales palatines i la de l'amígdala fa

ríngia, eren ja un fet constituït en néixer el nen?
Això és possible en el nou nat quan-i això no és freqüent en el molt

que jo he vist-, l'infant ha estat infectat en el claustre matern o en rade

de néixer; però quan no és així, quasi sempre (les excepcions tot seguit
les diré), tots els processos inflamatoris de Ia gola, de la rinofaringitis,
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han tingut un origen, s'han iniciat per un procés agut que en cessar, molt

rarament deixen ja consumada la hipertròfia dels òrgans mencionats.

Hi ha malaltets dels quals he parlat abans, que amb apariències de

salut, per tornar-los-hi el menjar a la boca o la llet després de mamar o

de prendre el biberó, si són molt petits, ja tenen, d'una manera perma

nent, la gola i anexes, molt o poc hipererniats, i això repetit un dia i un

altre dia, van emmalaltint les mucoses d'una manera crònica.
Altres cops la criatura emmalalteix amb febre molt alta, amb una per

torbació aparatosa del seu estat general, mentre els danys locals queden
enfosquits. Són tan petites les molèsties a 'Ia deglució, que no criden l'a
tenció del malalt, encara que sigui grandet, ni de les persones que se'n

cuiden, puix tot el més, observen com un poc de moc dificulta la respi
ració del nas que, amb facilitat, atribueixen a un refredat del nen.

Després de tres o quatre dies, quan més, la temperatura torna a Ia
normalitat i, molt sovint, ningú no s'ha preocupat de buscar la causa de
la malaltia.

Si la por per la febre alta ha fet avisar al metge i el nen ha estat ben

visitat, no es troba res important en tot l'organisme, cap alteració que
demostri l'origen de la febre. Tan sols es pot trobar un augment de
secreció de moc en la paret posterior de la faringe, que és rogenca, com

ho estan les amígdales palatines, o potser una otitis aguda.
En altres ocasions, en un nen aparentment normal, apareix, després

d'un refredament, segons diuen, amb el que hi acostuma a avançar-se o a

coincidir una indigestió, afegeixo jo, compareix una coriza que prece
deix en dos o tres dies a l'esclat de la febre i a les pertorbacions d'ordre

general; però en molts altres casos l'elevació de la temperatura i gran
postrament, amb la llengua saburral i potser amb vòmits i cefalea, formen
el preludi de l'estat morbós.

Un altre símptoma que coincideix amb l'elevada temperatura, és la
tos seca, tan molestosa que priva de dormir al nen, sobretot perquè es

f.a molt més freqüent i amoïnosa en ajeure el petit.
En altres ocasions el petit malalt es plany de dolor en una orella, ra

rament en les dues, l'otàlgia de les quals tan sols la sabem quan el nen
és ja grandet, o nosaltres fem els possibles per descobrir-la, car el corrent
és que s'atribueixi I'abatiment del nen a la cefalea produïda per la
febre.

La coriza, la tos i l'otàlgia s'hi és, motiven que explorem la gola del
nen, en la qual se li troben fortament hiperemiades les amígdales palati
nes; la úvula i la paret posterior de la faringe està molt roja i recoberta
de moc, i com l'abaixa-llengua provoca el reflexe faringi, es contreu el
vel del paladar, que espremeix la faringe i fa baixar del càvum una massa

de moc pus que, si no determina vòmits, és empassada pel malalt. El
tacte nasofaringí ens deixa trobar un abultament llis i semidur.

El corrent és que l'amigdalitis faríngia aguda tingui una marxa ràpida
cap al guariment, com la de l'amigdalitis palatina aguda, en un termini
de set a deu dies.

Amb tot, quan el nen està mal nodrit i el seu sistema limfàtic està
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ja malalt, l'amigdalitis faríngia sol durar més, fins a tres setmanes, i

queda, en baixar la febre, molt roja la faringe amb hipertròfia de la glàn
dula, que anirà fonent-se lentament, amb un tractament adequat, o si
s'abandona com es fa habitualment, i si no es guareix espontàniament, la

hipertròfia de la glàndula es fa crònica i queden començades unes vege
tacions adenoides. En tal cas són possibles diferents complicacions locals
(adenitis i abscessos retrofaringis, etc.), i amb més freqüència otitis supu

radés, o danys a major distància.
Arribades les coses fins a aquest punt, encara poden ésser reabsorbides

les vegetacions, si no es repeteixen ¡es inflamacions en terminis pròxims,
i donant temps perquè millori l'estat local i el general del nen, o també
que 'espontàniament es redueixin i desapareíxin en arribar a la pu
bertat.

Usualment es dóna el nom de vegetacíons adenoides a la hipertròfia (o
com volen altres la hiperplàsia) de l'amígdala faríngia, que té una estruc
tura com la de les amígdales palatines, formant part de la massa lim
foadènica, que omple tota la regió .Aquesta definició no és capaç de donar
un concepte clínic prou clar, per comprendre tota l'extensió del mal en
molts casos.

Hem de considerar que el teixit limfoide no és un patrimoni particular
de l'amígdala dE: Luschka i de l'obertura faríngia de la trompa d'Eustaqui,
sinó que entra dins de la mateixa trompa, s'estén per tot el càvum naso

faringi, la paret posterior de la faringe, les amígdales palatines, de la base
de la llengua i la faringe retronasal, formant-ne les quatre amígdales - les
fites que sobresurten de I'anell Iimfàtic de la gola - resultant en la pràctica
que rares vegades es trobi afectat un sol punt del mencionat anell, de tal
manera que si es troba malalta I'arnígdal faríngia, també prenen part en el
procés morbós les amígdales palatines i el restant de la regió.

Però, la pràctica ens diu que és molt major I'extensió del mal, com

ja vaig dir en la meva cornunicció del juny de 1930, puix que Ia hipertrò
fia dels teixits no és tan sols una manifestació d'un mal regional, sinó d'un
estat patològic de tot l'organisme, ja que - i en això hi estan d'acord tots
els autors - les vegetacions es veuen en els nens de constitució limfàtica
i que, jo hi afegeixo, per la influència de malalties microbianes o tòxiques
d'altre origen, tenen pertorbada totalment a parcialment l'organització i
la fisiologia de tot el seu sistema limfàtic, junt amb la debilitat general
del nen.

Al meu entendre, estudiant les coses així, veurem ben clara la raó,
del per què hi ha molts nens en els quals els trastorns d'ordre general tenen
una magnitud que no guarden cap proporció amb la petitesa de les seves

vegetacions, a també el motiu, en altres casos, del per què si són grosses
i extenses i s'extirpen, no ve la milloria de l'estat general del malaltet
que s'esperava a s'havia promès.

-

En molt pocs casos, 'molt en contra de quant se sol dir, l'exèresi de les
amígdales palatines i de les vegetacions adenoides dóna resultats completa-



ANNALS DE L'AcADÊMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 135

ment falaguers, ja que, amb la intervenció quirúrgica, tan sols 'resolem

una part del problema que molt sovint no és solament local, com ja he

dit abans, com ho demostra el que havem vist tots: que quan el nen ha

pogut refer-se, quan ha pogut salvar-se sense altres contratemps dels pe
rills directes del mal, les vegetacions es redueixen i desapareixen a s'en

xiqueixen molt, sobretot si el nen entra amb una bona resistència orgànica
en el període de la pubertat. En canvi, quan aquesta força orgànica d'ordre

general no ha vingut a no s'ha pogut aconseguir, les vegetacions poden
persistir fins a l'edat adulta o encara créixer més en ella.

Pot bé dir-se que no hi ha afeccions que tinguin una simptomatologia
tan gran i diversa i que ocasionin tantes complícacions com les amígdales
palatines i les vegetacions adenoides; per convencer's d'això n'hi ha

prou d'obrir qualsevol tractat de Pediatria o Oto-rimo-laringologia, a

també molts i freqüents articles de Ja premsa mèdica de les dos especia
litats.

A més dels obstacles a la respiració i a l'hematosi, que ocasionen per
torbacions en el desenrotllament normal del nen, amb deformacions en

l'esquelet i malestar en tot el seu estat general, la produccíó de laringitis,
bronquitis, etc., desordres en els òrgans dels sentits, de l'oïda, de la vista,
de l'enraonar; afeccions d'ordre nerviós, dolors articulars, reflexes, etc.,
etcètera. Tot entra en el quadre descriptiu de les amigdalitis cròniques,
palatines a faríngia. Però encara hi ha més: com que les hipertròfies de les

amígdales i les vegetacions van precedides a acompanyades de rinitis o de

rinofaringitis, per la deglució pel malaltet de les secrecions mucopurulen
tes del nas, de la faringe i òrgans veïns, poden produir-se infeccions gas

trointestinals, nefritis, endocarditis, artritis reumàtiques, etc., és a dir,
la major part de la patologia infantil.

Com a conseqüència de tot el que he dit, s'han formalitzat tractaments

que s'han generalitzat fins al punt de fer-los servir per tots els casos, mal

grat que no hagin estat ben analitzats individualment.
Per formar un judici tan absolut, n'hi ha hagut prou amb la coinci

dència d'una pneumònia, la nefritis, l'endocarditis, etc., en un individu

portador de la hipertròfia de les amígdales o de les vegetacions adenoides,
per a deduir que el focus del mal ha nascut en els òrgans rinofaringis.

Però si s'analitza cada cas concret, amb esperit crític desposseït de

tot apriorisme, veurem, molt sovint, que la majoria dels malalts a què ens

referim, ja havien tingut abans altres malalties, com la diftèria, el xaram

pió, l'escarlatina, parotiditis, la varicella, etc., o altres infeccions o into

xicacions que poden donar la raó del veritable origen ocasional, que tot

seguit s'atribueix automàticament a les malaties de Ia gola, malgrat que
aquestes no hagin estat el factor etiològic decisiu en la producció de les ma

lalties que se'ls atribueixen. És innegable que es veuen casos en els quals
se'ls potben fonamentar una acció patològica inicial ; però clînicament tan
sols podem atribuir l'origen d'una malaltia a les afeccions del nas, de la fa

ringe i òrgans anexes, quan en el present o 'en el passat del malalt, que mai
no pot ésser remot, donada la poca edat dels pacients, no s'hi trobi cap altra
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causa a la que es pugui atribuir, amb major fonament, l'etiologia del pro

cés patològic que es té a la vista.
Tots tenim prous exemples de malalts, en els quals les malalties visce

rals que he mencionat i d'altres, ja tenen en la seva curta història la pre

existència d'una o potser de més d'una d'aquelles que de l'antigor i al

present, entren en l'etiologia dels trastorns viscerals mencionats, i que al

mateix temps poden ésser també causes de les inflamacions agudes o crò

niques ue l'anell de Waldeyer, i per tant de tots els teixits limfàtics dels

òrgans veïns. I sempre, sempre, trobarem un llarg temps passat i potser
durader fins al present, de desordres gastrointestinals.

Com sigui que he vist desaparèixer la hipertròfia de les amígdales
palatines i de la faríngia amb major freqüència del que es suposa ordinà

riament, això s'explica per dos fets que tots havem pogut veure (jo
parlo del que es pot observar en la meva terra), d'una part, que les infla

maclons cròniques a les que em refereixo, dels teixits adenoides de la

regió rino£aríngia i sobretot, les vegetacions, recauen en nens d'un estat

limfàtic que els precedeix; i d'altra pert, que és indubtable la tendència

a la regressió espontània de la hipertròfia de les amígdales palatines i de

les vegetacions adenoides.

El que acabo de dir ho han vist els especialistes en oto-rino-laringo
logia i en major escala els pediatres, sobretot en arribar els infants a la

pubertat, i més sovint en les nenes que en els nois: fa precís que ens pre

guntem, ¿ per què les dites hipertròfies desapareixen o minven en quant
comença i es desenrotlla la transforrnació orgànica que repnesenta la pu

bertat?, ¿ per quin motiu, en altres casos, les hipertròfies, salten aquesta
barrera ? ¿ és que ja existien abans i no es varen veure o han sobrevingut
després? Recordem que també es troben en els adults.

Com ja havem vist que una de les causes que més contribueixen en

la infantesa a la malaltia del sistema limfàtic és la pertorbació de les vies

digestivas, ja des del bressol, per una alimentació dolenta i una mala nutri

ció, el primer que s'ha de fer es corregir aquests defectes, posant el sistema
limfàtic en les millors condicions, i amb això l'estat general del malaltet,
amb el qual podrem sortir airosos en e} nostre comès, sense haver de re

córrer a cap mutilació de cap òrgan del nen. També, amb la millora de
l'estat general de l'infant, el preparem per una pubertat normal.

Del que acabo de dir es dedueix, sense cap esforç, Ia resposta a les

preguntes que abans he formulat.
Un criteri que considero encertat i que ha servit sempre pels meus

consells, respecte a una intervenció quirúrgica, és el guiar-me, no per la

major o menor hipertròfia dels òrgans de què estic parlant, sin6 per l'es
tructura anatomopatològica dels teixits malalts i per les pertorbacions o

danys que eUes provoquen. Si aquests danys o perills possibles s6n evi

dents, s6n característics i ben comprovats; si ells sostenen, per exemple,
una coriza, una dificultar en Ia respíració, una otitis, laringitis, bronquitis,
etcètera, i per tant són persistents o recidivants, o encara, si amb el nostre
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tractament higiènic i terapèutic no veiem una promta milloria de l'estat

local del mal i lm començament, ben visible, d'una reconstitució total

d'aquell organisme abatut, és quan, i tan sols en tals condicions, aconsello

la intervenció quirúrgica, com a tractament inicial d'una curació definitiva.
A aquest concepte, respecte a la conducta a seguir, ja sé que, potser

per algú, se'm replicarà que després de l'operació, quan ha estat favora

ble, no es fan esperar els benefactors resultats. Ja ho sé, però hi falta afegir
que solament amb la millora obtinguda s'ha preparat la resolució del pro
blema.

I quan els resultats no són favorables?

¿I quan ha estat aconsellada una extirpació d'amígdales o de vegeta

cions i la família del nen s'hi ha resistit per qualsevol motiu, i després,
espontàniament o per un tractament, la hipertròfia ha minvat molt o ha

desaparegut del tot? Al meu entendre. no s'ha de tenir un criteri tancat.

No, és precís subordinar el consell nostre a les condicions individuals de

cada cas, respecte a una intervenció que no és sempre tan innocent com

s'acostuma a assegurar.
I ara, per acabar, diré que el consell que sempre havem de donar, i

millor si el podem posar en pràctica, és el de dir que el nen s'ha de cuidar

i sense abandonar mai les cures, fins trobar una salut perfecta, afegint
hi que malgrat algunes aparents millores, ens hem de malfiar d'elles, puix
que si no s'arriba a un bon guariment, el nen serà un malalt permanent,
i mentrestant, estarà exposat que qualsevol malaltia brolli i es desenrot

lli amb major força en un cos tan fluix i ben preparat per emmalaltir. I,
a més, que el seu creixement i bon desenrotllo seran sempre molt migrats,
sl arriba a salvar-se dels perills que el sitiaran amb major força que en un

nen Sa i ben criat.
Havem de tenir sempre present que: l'existència d'adenitis en un

nen, com el doLor en tota edat, ens diuen qu,: qui les té està malaltt
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PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Nous resultats experimentals en la tuberculosi.

pel Prof. E. LOEWENSTEIN

Fins ara ha dominat Ia idea que els bacils tuberculosos es trobaven
tan sols en la sang en cas d'una tuberculosi miliar, de tal manera que,

segons els anatomopatòlegs, únicament existeix una tuberculosi allà on

es troben tubèrculs; aquesta hipòtesi ha imperat totalment en la medicina

durant 50 anys. Des de llarg temps m'he oposat a tal concepció i he sos

tingut repetidarnent que pot mancar la reacció dels teixits, p. e. el tu

bèrcul i, amb tot, existir una tuberculosi, En realitat, la reacció hístíca

depèn de moltes causes: quantitat i qualitat de la raça dels bacils tuber

culosos infectants, fase d'immunitat, porta d-entrada, resistència orgà
nica, moment de la investigació, etc. Per tot això cal considerar la reacció

dels teixits com un camí indirecte d'ínvestigació, mentre que l'observaci6

del bacil mateix ha de tenir-se com el camí directe. Tanmateix, aquest
camí directe de la investigació del bacil tuberculós ha ofert notables difi

cultats, per quant el bacil no pot sempre demostrar-se per la coloraci6

senzilla. Ja Robert Koch va assenyalar la insuficiència dels nostres mè

todes de tinció, i digué que podien existir formes del bacil tubercul6s no

demostrables per ells, degut a la qual COSa tan sols el cultiu tenia un ve

ritable valor. També aquest oferia diverses dificultats, fins que jo vaig
donar un mètode, en l'any 1923, usat avui per a Ia sembra en tots els

laboratoris, basat en el fet que els bacils tuberculoses resisteixen durant

deu minuts l'acció de l'àcid sulfúric al 15 per cent, concentraci6 que
mata totes les altres bactèries, El meu mètode original ha estat modificat

per nombrosos autors, però després de comparar-los cuidadosament, he
arribat a la conclusió que és encara el que dóna millors resultats.

Ara bé, aquest mètode no es podia, sense més, aplicar a la sang; sin6

que calia adaptar-lo a aquest cas particular. Finalment, l'any 1930, vaig po
der comunicar la solució del problema de sembrar bacils tuberculosos direc
tament a partir de la sang humana. Els resultats foren extraordínàriament
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sorprenents; no tan sols es trobaven bacils tuberculoses en la sang en les
diverses formes de tuberculosi, sinó també en tot un grup de malalties que
no es consideren avui dia de naturalesa tuberculosa. Es veritat que alguns
clínics notables, com Poucet de Lyon, havien vist intuïtivament que la

tuberculosi pot aparèixer sota les més diverses màscares, però aquests
metges, d'ampla visió, predicaven ren el desert. També és cert que alguns
anatomopatòlegs, com Askanazy, Aschoff, Hübschmann, Wiesner, han

demostrat el fet que el bacil tuberculós pot donar lloc a les més diverses
formes d'inflamació de caràcter no específic, però no treieren cap conclusió

d'aquesta observació incidental. També un dels millors coneixedors de la

histologia patològica de rull, el Prof. Meller, director de la 1." Clínica

Oftalmològica de Viena, ha sostingut repetidament el fracàs del diagnòstic
histològic d'un gran nombre de malaties dels ulls que, degut al seu procés,
havia considerat sempre com a dubtoses de tuberculosi, mentre que la

investigació bacteriològica, portada a terme independenment dels símp
tomes clínics, s'havia mostrat sempre coincident amb aquestes. Precisa
ment en tals inflarnacions cròniques fracassava completament la histologia,
perquè el quadre histològic apareixia totalment barrejat, degut a la simul
tània existència de processos crònics i aguts. Absolutament en les mateixes
circumstàncies ens trobem en el lupus eritematós, on tot i la immensa
literatura existent, encara no és ben clara l'opinió de tractar-se d'una tu

berculosi pura,. si bé la majoria dels dermatòlegs admeten la tuberculosi
com a causa, tot i no haver-se trobat mai en el lloc atacat, una estructura

tuberculosa.
Investigant quatre vegades cada cas, Kren i jo poguérem cultivar el

bacil tuberculós de Ja sang en un cent per cent dels casos de lupus erite
matós.

Però tota la concepció de la tuberculosi es troba encara avui sota el

peu forçat de la idea dels patòlegs, que tan sols és permès el seu diagnòstic
allà on apareix una estructura tuberculosa. També domina la idea que a

una entrada dels bacils tuberculosos en el torrent sanguini, ha d'acompa
nyar-la una tuberculosi histològicament pura. En tots els tractats es troba
encara l'afirmació que amb l'entrada dels bacils tuberculosos en la sang
circulant, es presenta una tuberculosi miliar, i que aquesta condueix a

la mort del pacient; idea que jo ja vaig demostrar equivocada fa més de
vint anys. I/entrada dels bacils tuberculosos en el sistema circulatori, en

les formes ja indicades de tuberculosi, és un fet molt freqüent.
.

S'ha intentat considerar la bacillèmía com un fet inofensiu que tant

podia presentar-se en el sa com en el tuberculós, però un dels millors
patòlegs ha contradit aquesta opinió, basant-se en un enorme material
de cadàvers. El Prof. Maresch, junt amb els seus assistents Dozent Coroni
ni, doctors Popper, Schindler, Bodart i Gerzner, ha investigat amb el meu
mètode els cadàvers de l'Hospital General de Viena, i ha intentat' com
provar en tots ells, per cultius, l'existència d'una bacillèmia. Ültimament
Popper, Schindler i Bodart, han publicat llurs resultats en el Virchotu's
Archiu, i han dernostrat que, almenys, en un 85 % dels casos de tuber
culosi miliar i de tuberculosi pulmonar crònica progressiva amb desenllaç
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mortal, podia obtenir-se el cultiu del bacil tuberculós a partir de la sang

dels cadàvers, mentre que en els tuberculoses i aquells en els quals la tu

berculosi era tan sols un fet secundari, el cultiu era negatiu en el cent

per cent dels casos. Així, doncs .aquestes experiències cle tres anys de

duració han confirmat totalrnent les meves observacions: el cultiu tan sols

era positiu allí on la tuberculosi es trobava en prozressió. La suposici6 que

la bacillèrnia fos un fet inofensiu, no podia resistir en principi una crítica

seriosa, car el nostre diagnòstic de Ia tuberculosi pulmonar o renal es basava

sempre en la comprovaci6 del bacil tubercul6s en els esputs o en l'orina.

Per tant, si a la presència del bacil a l'orina o als esputs se li atorga una

decisiva importància diagnòstica, també caldrà donar-li un cert valor a

la seva aparició en la sang. La idea de tractar-se aquí de paràsits sanguinis

accidentals, mereix tan poc una seriosa discussió, com la que els medis de

cultiu estig-uin infectats amb bacils tuberculoses purs.

De cadascuna de les meves 15.000 experiències se'n fan tres proves, i

sempre són, o bé totes positives, o bé totes negatives. Almenys, 10.000

casos foren negatius. En les diferents sèries de medis de cultiu, el per

centatge dels casos positius oscillava entre 10-35, Des que Dorset, fa vint-i

set anys, va introduit els cultius d'ou en la pràctica bacteriològica, ningú
no ha observat el creixement de bacils tuberculoses en un medi de cultiu

no sembrat. Pel que pertoca a la virulència de les races sembrades pures.

tant jo en el meu Iaboratori, com el Dr. Torri a Milà, el Dr. Fanjul a

Madrid, el Dr. Fischer a Viena i el Dr. Urgoiti a Madrid, les hem trobades

ben virulents davant dels cobais. El Prof. Griffith. de Cambridge, ha com

provat aproximadarnent cinquanta races; el Prof. Küster, de l'Institut Paul

Ehrlich de Francfort, el Prof. Lange, de l'Institut Koch de Berlín' i el

Prof. Kopeloff. de Nova York, han comprovat també Ja virulència d'a

questes races sanguínies, i fins' avui no n'han trobat cap d'avírulent. De

tota manera, entre el meu gran nombre de casos, s'hi troben 14 races en

què s'observaren bacils àcid-resistents, que ja per llur aspecte es dife

renciaven notablement dels tuberculosos, Aquests bacils àcid-resistents

creixen en 48 hores en tots els medis de cultiu, formant una capa general
ment groga o taronjada, que no pot confondre's de cap manera amb els

de Ia tuberculosí. En canvi, els bacils aïllats ja no s6n tan fàcils de diferen

ciar uns dels altres, ja que el mícroscop tan sols augmenta 1.000 vegades,
mentre el cultiu ho fa rnilíards de vegades. Pel que fa al tipus de la raça,

diguem tan sols que poguerem aillar nou vegades un tipus pur de tuber

culosi aviar. Aquests bacils, cultivats directament de la sang, foren com

provats pels Prof. Zeller, del Departament de Sanitat de Berlín, i Griffith
de Cambridge, com a bacils purs de tuberculosi aviar, intensament patò
gens per als conills i gallines, i poc per als cobais. El Prof. Griffith encara

no ha trobat en cap de les meves races estudiades un tipus boví; tan sols

tipus humans i un petit tant per 'Cent (aprox. 2 %) de tipus aviar. Una

raça mostrà ésser una barreja dels tipus humà i aviar.

Ara ens intéressa la pregunta de en quina forma circula per Ia sang

el virus tuberculós. La presència relativament freqüent del bacil en la

sang, en la seva forma de tots tan coneguda, ens fou ben fàcil de demostrar
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comparant durant llarg temps els resultats de la coloració directa del sedi
ment i el cultiu. A vegades apareixien masses blanques de bacils colore
jats pel mètode de Ziehl-Neelsen en la sembra directa del sediment, i inclús
en buidar capilars sanguinis, com ja vaig comunicar fa un any; d'altres
tan sols amats; però, en conjunt, el resultat dels cultius era unes quaranta
vegades millor que el de la coloració. Tan sols això ja ens feia sospitar que
el bacil tuberculós pogués existir en alguna altra forma. Ja Robert Koch
parlà d'aquesta possibilitat en la seva primera comunicació, i l'existència
de I'ultravirus ha estat demostrada pels treballs de Fontes, Valtis i espe
cialment Calmette i els seus alumnes Saenz i Ninni. També el fet que la
coloració sigui negativa i l'experiència en animals i el mètode de cultiu pur
amb àcid sulfúric, ideat per mi, positius en la majoria dels casos, parla a

favor de la presència d'un ultravirus. En la sang, però, encara deu trobar
se aquest ultravirus en major proporció, per quant per la coloració directa
arribem tan sols molt poc freqüentment a un resultat positiu. A més, parla
així mateix a favor de l'existència d'aquest ultravirus, el fet que l'experièn
cia en animals sigui a vegades negativa, mentre el cultiu pur és positiu.
Inoculant aleshores el cobai amb aquest cultiu pur, s'obté una tuberculosí
típica.

Ja a l'any 1920 vaig cridar l'atenció sobre el fet que en intentar in
vestigar el bacil tuberculós en Ia sang dels animals, aquests s'havien d'ob
servar almenys durant un any, si es volia descartar la tuberculosi. També
pels treballs de Calmette i Ia seva escola, és conegut que l'ultravirus té
tan sois una virulència molt petita. Així mateix l'observació de bacils tu
berculosos en la mare i el fill, portada a terme per mi i Reitter i comprovada
per Calmette i els seus deixebles, demostra que I'ultravírus pot circular per
la sang i travessar la placenta. Precisament els treballs dels últims anys
han demostrat que la infecció tuberculosa congènita és molt més freqüent
del que s'havia cregut. Chiarí ha comprovat per autòpsia un cas que va
viure dos anys i mig i va morir de meningitis intercorrent. Per tant és
possible que aquests casos visquin molt temps (Zarfel}, i que la infecció
intrauterina tingui en la patologia de la tubercnlosi el paper que ja fa
quaranta anys ]i va atribuir Baumgarten.

Sigui com sigui, aquest gran complexe de preguntes tan sols pot re
soldre's per un mètode d'absoluta confiança, com el cultiu. He hagut de
treballar durant sis anys per a portar a terme aquest -rnètode de cultiu, i
encara avui és bastant cornplicat, i exigeix al qui el practica una notable
formació bactericlògicn.

Fou precisarnent l'escola de Barcelona Ia que primer va comprendre la
importància del mètode per a la nostra concepció actual de Ia tuberculosi.
El Prof. Lluís Sayé, el doctor Domingo i el doctor Saenz, foren els primers
que per control personal es van convèncer de la certesa de les meves afir
macions. El Prof. Sayé m'ha enviat una sèrie de casos sense diagnòstic,
que tan sols m'ha comunicar després de coñèixer el meu resultat.

En conjunt, m'ha enviat fins ara 68 casos, dels quals deu es trobaren
positius. El doctor Domingo domina avui completarnent el mètode, i ha
obtingut a Barcelona resultats positius en malalties reumàtiques. També el
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doctor Vilardell m'ha enviat sang, de manera que de Ia mateixa prova del

mateix malalt una part se m'enviava a mi, i l'altra al doctor Saenz de l'Ins

titut Pasteur de París. Entre el meu material tan sols eS trobaren tres casos

positius, i aquests foren precisarnent els mateixos que Saenz va trobar
també positius. Sense saber un i altre que treballàvem simultàniament, ob

tinguérem els mateixos resultats, la qual cosa és una demostració ben
evident del bon procedir del doctor Vilardell i de l'exactitud del mètode.

Ültimament el Prof. Maresch i els seus alumnes han publicat un nom

brós material, referent tant a sang de cadàvers, com de malalts. També,
després de nombroses experiències inútils, ha aconseguit, amb els seus

alumnes, resultats excellents, de tal manera, que, en una conferència, ha

declarat que el mètode funciona magníficament. Els resultats són millors,
com més gran és l'experiència de l'investigador. En casos de pacients de

reumatisme, obtenia també, a l'igual de Domingo, un 28 % de resultats

positius.

TÉCNICA DEL MÉTODR

Si bé els resultats d'aquests investigadors no són positius en un tant

per cent tan gran com els meus, cal que es tingui en compte el meu millor
coneixement del mètode, sobretot degut a què avui dia tot el meu Iaboratori
està estrictarnent dedicat a aquest problema. Tot i ésser extraordinàriament
nombroses les causes d'error, per les meves visites a laboratorís aliens i les

d'altres al meu, m'ha cridat l'atenció una sèrie d'errors que podrien aclarar
els resultats defectuosos de diversos investigadors. Ja en la preparaci6 del
medis de cultiu he observat que es coagulen a una temperatura massa

elevada, tot i haver ja aclarat Robert Koch que el sèrum de bou, per exem-'
ple, no pot calentar-se per sobre de 68 0. Treballant amb el meu medi de
cultiu d'ou, no s'ha de sobrepassar els 80 0, i s'ha de portar a terme la

coagulaci6 per corrent de vapor d'aigua durant dues hores (i no en capses
de coagulacíó, en les que Ia pèrdua d'aigua és rnassa gran), i així s'obtindrà •

amb vapor d"aigua saturat un medi de cultiu molt més tou i suculent.
En la presa de sang cal posar atenció que no es formi cap coàgul, perquè

els bacils tuberculoses tancats en ell s6n molt difícils de tornar a posar en

llibertat. El fet que els bacils es troben realment en el coàgul i només en

part en el sèrum, vaig poder-lo comprovar per la següent experiència:
deixant caure la sang en llet, el coàgul es caloreja de blanc, una demos

tració que totes les esfèrules de greix de l'emulsió han passat al coà

gul. De tota manera, en el sèrum també s'hi troben bacils tuberculosos,
especíalment quan no s'ha centrífugat suficíentment. Una demostraci6 in
voluntària d'aquesta hipòtesi l'ha obtinguda Kundratítz qui, injectant
sèrum de nois positius de Pirquet amb objecte de portar a terme la profi
laxi de Deguiz er. nois sans amenaçats de xarampió, veié que aquests no

patien realment cap xarampió, però que en el noc de la injecció s'hi des
enrotllava un complexe primari tuberculós típic, tot i que els donadors de

sang -- a part de la reacció positiva a la tuberculina - no mostraven cap
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símptoma d'infecció tuberculosa. Aquesta experiència també parla ben
clarament a favor de la veritat de la meva hipòtesi, que immediatament
després de la infecció, els bacils tuberculosos ja circulen per la sang, en

ut! moment en què tant l'experimentació clínica com Ia radiografía, no ens

permeten encara descobrir la inf.ecció. Sigui com sigui, la dificultat de tro

bar bacils augmenta molt en treballar amb sang coagulada, perquè tots
els intents de licuar-la, sigui amb antiformina, sigui per digestió, han de
considerar-se com fracassats; ja que, d'aquesta manera, tan sols dues ve

gades he obtingut cultius purs. Per tot això és precís recobrir la paret de
la probeta amb una solució de citrat sòdic alIO % ; els 5-10 c. c. de sang
es recullen en 3 c. c. d'aquesta solució estèril i s'agita de seguida. Tal com
ja fèiem constar en tots el primers treballs de l'any 1930 (Deutsche Medi

zinische Wochenschriit, Münchener Medizinische Wochenschrift, Wiener
A rchiv für Ln-nere Medizin amb Russef i també de manera especial amb el
Prof. Maresch), és absolutament indispensable eliminar completament l'he
moglobina, per a la qual cosa jo avui, igual que al principi, uso exclusiva
ment aigua destillada. Per a obtenir una eliminació de l'hemoglobina tan

ràpida i completa com possible, uso probetes de 50-100 c. c. de capacitat,
de parets gruixudes i rodones en la part inferior, en les que s'hi decanta Ia
sang citratada, intensament agitada, i l'aigua de rentatge dels tubs que
contenien la sang. Aquesta es barreja bé amb varetes de vidre estèrils i
centrifuga després a unes 1.800-2.000 revolucions durant 15-20 minuts; es

decanta i, si el dipòsit contingués encara hemoglobina, es separa aquesta
per nou rentat amb aigua destiUada. Després rue la segona centrifugació,
el dipòsit inferior té sols una coloracíó roig-fosca; aleshores es barreja bé
enta mateixa probeta amb 1-2 c. c. d'àcid sulfúric aIlS %, s'abandona en

contacte durant cinc minuts i s'afegeix de nou aigua destíllada estèril, tor
nant a agitar. Cer:trifugui's, decanti's i tomi's a rentar amb aigua destillada,
mentre s'agita, amb objecte d'eliminar l'excés d'àcid sulfúric. Aleshores
es decanta i porta el sediment amb tubets de vidre estèrils de 1 mm. de
diàmetre sense rascar, a quatre tubs del meu medi de cultiu, indicat també
excellentment per Jensen, de Kopenhague. Els bacils han de trobar-se en

la superfície del medi de cultiu, lliures de teixit i fibrina.

Prebaraciô del medi de cultiu:

Els ous es posen primer durant mitja hora en una solució de sabó
greixós i carbonat sòdic (cadascú al 5 %) i es renten amb aigua corrent.

Composició de la solució :

Fosfat bipotàssic (PO ¡ HK 2) 1 gr.
Citrat sòdic 1 gr.
Sulfat magnèsic 1 gr.
Asparagína 3 gr.

Glicerina 50 e.e.

Aigua destillada 1.000 e.e.

A ISO c. c. d'aquesta solució d'asparagina s'hi ajunten 6 gr. de sucre

de patata i 12 c. c. de glicerina i s'esterilitza. Aleshores s'hi tiren quatre
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ous tractats de la manera dita i encara un rovell i perles de vidre, s'agita
intensament i s'afegeixen 10 c. c. d'una soluci6 estèril de roig de Congo
al2 % 65 c. c., d'una soluci6 de verd de malaquita al 2 per cent. Si s'ope
ra en grans quantitats, es prendran 20 ous per 600 c. c. de soluci6 d'aspa
ragina. Aleshores es filtra per gasa estèril i porta el volum en probetes
fins a 5-6 c. c., i es pasteuritza durant dues hores a 80 o

en corrent de

vapor d'aigua, eu dos dies consecutius. Els medis de cultiu no deuen ésser
més vells de deu dies i contenir sempre aigua de condensaci6. Per a con

trolar l'esterilitat, han de mantenir-se durant 48 hores a l'estufa de cultius.
Els tubs sembrats es tapen bé a l'aire amb lacre corrent, per a què els

medis de cultiu no puguin assecar-se, ja que els bacils tuberculosos s6n
especialment molt sensibles a la dessecació. Els tubs s'abandonen horitzon
tals a l'estufa de cultius a 38 o, durant quaranta vuit hores. Al cap de les

quatre setmanes es porta a terme un control macroscòpic i a les vuit un
altre microscòpic de cada tub, usant-se tan sols el mètode de Zíehl-Neel
sen; algunes vegades poden ja observar-se colònies caracterîstiques a les
tres setmanes. Els tubs que macroscôpicament no demostraven cap crei
xement, contenien nombroses petites colònies demostrables per la coloració

segons Ziehl-Neelsen, En els set mil casos de control, tan sols s'han pogut
observar bacils tuberculosos amb extraordinària raresa. Tampoc, treba
llant en cadàvers. no han trobat mai Popper, Bodart i Schindler bacils tu

berculosos en carcinomes, paràlisis progressives, etc., i inclús obtingueren
cultius negatius en els tuberculosos, la malaltia dels quals era secun

dària.
Intentar explicar els resultats negatius dels diversos autors és massa

complicat; el mètode no està preparat per a clínics, sinó tan sols per a Ins
tituts bacteriològics, en els que es diposi del material i sobretot del temps
i dels coneixements necessaris per a aquestes experiències. Des de l'any
1927 fins ara he trobat cultius purs en deu mil tres-cents casos de tuber
culosi. La suposició que els medis de cultiu ja estaven prèviament infec
tats amb bacils tuberculosos, no és tan sols sostenible, perquè desde Dorset
(que proposà els primers medis de cultiu d'ou), no s'ha trobat en tots els
milions de controls portats a terme un sol tub no sembrat en què es mostri
un cultiu tubercul6s típic pur. A més, de cada cas se'n fa avui dia tres

tubs, i si és negatiu ho s6n tots tres, i si positiu, també tots tres positius.
Aquí no hi ha desitjos ni casualitats, sinó tan sols regularitat.

Sembra a partir d't'sputs, teixits i excremeni.s

En sembrar, a partir d'esputs, és recomanable agitar durant cinc mi
nuts uns 2 c. c. d'esputs amb 4 c. c. d'una solució d'àcid sulfúric al 15 %
en volum, completar amb aigua destillada, centrifugar, decantar, rentar

per segona vegada amb aigua destillada, i sembrar el sediment de Ia ma

nera descrita anteriorment, amb tubs de vidre.
Amb orina s'opera de Ja manera següent: deixi's sedimentar espon

tàniament un litre d'orina, aspiri's al buid, i obtingui's d'aquesta forma
el sediment total d'un litre. Aquest sediment es centrífuga, decanta i
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tracta, de la manera ja descrita, amb el seu mateix volum d'àcid sulfúric
aIlS %. Quan es tracti de sediments, es triaran les pardons que contin

guin mucus-en conjunt no han de pesar més d'Ull gralll--, IêS moldran
bé en un morter amb 10 c. c. d'àcid sulfúric al Lô %, es completarà el volum

amb aigua destillada al cap de cinc minuts, i centrifugarà. La sembra
s'efectua com ja s'ha descrit. Per a obtenir cultius purs a partir de teixits

-p. e tonsiles-es trossejaran aquestes ben petites, e::, moldran després
en un morter fins a puré fi semblant a una emulsió, i s'afegirà el seu doble
volum d'àcid sulfúric aIlS %.

En canvi, l'epidermis no pot tractar-se d'aquesta manera, car sota l'ac
ció de l'àcid sulfúric adquireix una consistència gomosa. Tan sols pot ope
rar-se amb hipodermis o granulacions descamades per gratatge, però sem

pre tenint en compte que la pulverització en un morter sigui el més cui
dadosa possible, En cultius purs de l'ull, ha de mantenir-se fixa la coroides
amb dues pincetes i separar-la de l'escleròtica, separant al mateix temps
les porcions adherents amb tota cura de l'escleròtica i pulveritzant després
en el morter, com si es tractés de qualsevol altre tros de teixit, p. e. la
melsa. Per a obtenir cultius purs a partir del cadàver, és sempre recoma

nable treballar tan sols amb àcid sulfúric aIlS %, i no usar més d'un
a dos grams de teixit. Per a què els bacils tuberculosos puguin germinar,
han d'estar lliures a la superfície del medi de cultiu, puix els tancats dintre
de trossos de teixit, es meren.

Resultats de �a sembra a partir de la sang

Primerament vull referir-me a les diverses formes de tuberculosis cu

tànies, però abans vull avançar que el meu material es presta poc per a un

treball estadístic, per quant les proves de sang se m'enviaven sense cap

diagnòstic acompanyant, i tan sols se'm comunicaren els resultats dels casos

positius. A més se m'han enviat tants controls de no tuberculosos (go
norrea, lues, carcinoma, psoriasis), que les xifres no poden valorar-se en

per cent. Precisament en la tuberculosi cutània disposo d'un material
extraordinàriament nombrós, perquè he demanat als dermatòlegs, que
són els qui millor poden seguir el desenvolupament del procés, llur colla
horadó. Els meus treballs es començaren amb el Proi. Kren i el ma

terial, naturalment, s'ha investigat amb extrema cura. Junt amb ell hem
vist 133 casos-en conjunt 582 investigacions-de tuberculosi cutània,
fins al primer de juny de 1932. No citarem els controls ben nombrosos,
per haver estat tots negatius, apart de dos casos d'esclerosi múltiple, que
foren positius. A continuació reproduïm alguns d'aquests resultats:

Eritema indurat, 40 casos, dels quals 21 positius.
Tuberculides papulo-necròsiques, 7 casos, dels quals 4 positius.
Lupus vulgaris, 31 casos, dels quals 11 positius.
Lupus eritematós, 33 casos, dels quals 19 positius.
En el lupus eritematós- s'ha vist que tots els casos investigats quatre

vegades, donaven resultat positiu en un 100 %.
Així mateix Konrad, de la Clínica de Kerl de Viena, ha obtingut el
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cultiu pur a partir de la sang, en sis casos entre set de lupus eritematós;
Mathiesen, en la Clínica Arzt, de Viena, ha obtingut resultat positiu, en

sis casos entre 23, de lupus eritematós. Resultats molt interessants s'ob-.
tinguren amb la collaboració de l'Institut Finsen de Kopenhague, en la
qual 353 probes de sang mostraren la següent relació:

TAULA I

r». Kissmeyer, Finsen-Institut

Lupus vulgaris 84 probes 20 positives = 23,8 ala
Lupus eritem . 48 » 3 » - 6 »

Adenitis tub. ; 74 » 16 » = 21,6 »

Granuloma anular. 5 » O » - O »

Sarcoide Boeck 17 » 3 » = 18 »

Eritema indo 7 » O » - O »

Tub. colicuat .. 6 » 3 » = 50 »

Tubercúlides !O » 4 » =40 »

Tub. verrue. 2 » o » o »

Eritema nod. 2 » o » - O »

A més compto amb 90 casos, junt amb el Prof. Delbanco, 70 casos amb
Prof. Jadasson, 16 amb Prof. Beintema, 50 amb Prof. Oppenheim, 50
amb Prof. Volk, 30 amb Prof. Kônigstein, així com amb Duschke, Freund ,

i tota una sèrie d'altres dermatòlegs, de manera que tinc un arxiu de més
de mil casos de tuberculosi cutània. Però en l'estadística, tan sols m'ocu
po dels casos sobre els quals existeixen ja publicacions. Preciament la tu
bercnlosi cutània em sembla indicada per a establir determinades relacions
entre l'aparició dels bacils tuberculosos a la sang i el quadre clínic de la
malaltia, ja que Kren i jo, en repetides proves de sang del mateix malalt,
demostràrem l'innegable d'aquesta relació. Mentre els bacils tuberculoses
circulen per la sang, no cal parlar de curació; com ho demostra el fet de
la recaiguda d'alguns casos que s'havien volgut considerar com a ja cu

rats, tot i l'existència de bacils a la sang.

TAULA 2

Konrad, Clínica Ken Viena

Malaltia
Nombre
dels casos

investigats
Positius Negatius Remarques

Lupus vulgaris. 4 4 Una'vegadatsang'[i tei
xits negatius .

Lupus miliaris dis. .

Tub. verrucosa cutis.
Escrofuloderma inf. .

Escrofuloderma mult.

2

I

I
. j

I

I �.�'t::��
.. r-

:;."��'1: �;o�g:.,.,c�.".. �

Dos casos ;'positius, ve

gi's el casç.
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Nombre
Malaltia deis CUal Positius Negatius Remarque.

inve5tigats

Tuberculide. 4 4 Tres casos dues vega-
des negatius.

Eritema indo . 6 3 3 Un cas sang positiva,
teixit negat.; un cas

dues veg. negatiu.
Sarcoide Darier Roussy 2 I I Bacils tuberculosi aviar
Tuberculosi mucoses.

Tuberculosi aviar. I Bacils tuberculosi aviar,
dues veg. pos.

Lupus eritematós. 7 6 I Duesveg., una veg. pos.
una neg.

Eritema exudatiu multif. 5 5
Eritema nudós . 8 7
Púrpura rheum .. .... I I Dues vegad. negatiu.
Tumor exulcerat (Tuberc.?) I I Veure cas 46.
Acne vulgaris indo I I

Leucèmia limfàtica
Micosis fungoides:

a) Est. premicós I Una veg. pos.; una

b)
veg. neg.

Est. infiltratiu. 2 I Vegi's cas 51.
Osteomielitis tíbia. I I

Eczema crònic . I I Bacils tuberculosi aviar
una veg. pos., una altra

neg., vegi's cas 24.

TAULA 3

Mathiesen, Noruega. Clinica Arte. Viena

Malaltia Casos Negatiu Positiu

Lupus eritematós . 23 3 6
Eritema indo . 4 I I

Lupus vulgaris. 10 o 2

Sarcoide Boeck. 2 o o

Eritema nudós . I o o

Lupus foll. dis .. 3 o o

Tuberculide papulonecr6s. 3 I 2

Tuberculosi verrue. cutis . 2 I I

Eritema multiforme 2 I I

Acne inveterata, I o O
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Especialment els casos de lupus eritematós, alguns dels quals foren

investigats deu vegades en el transcurs de dos anys, parlaven ben clara

ment a favor de la nostra suposició. A més veiérem que el tractament amb

or-tot i usar quantitats de 5-6 gr.-, estava absolutament mancat d'efecte

sobre la circulació dels bacils tuberculosos. Tan en els treballs amb Kren

com amb Konrad, observàrem que els resultats positius són molt més rars

a l'estiu que a l'hivern, fet sobre el qual fet jo ja havia insistit en un treball

anterior publicat en la Münchener Medizinische Wochenschriit, l'any
1931. És possible que la llum, respectivament una activitat normal de la

pell, jugui en això un paper.

TUBItRCULOSI OCULAR

La tuberculosi ocular se m'ocorregué com a objecte excellent per a

aquesta classe d'estudis, ja que gràcies als mètodes exactes d'investigació
és possible obtenir un control just dels resultats obtinguts. Fins ara el

professor Moller m'ha enviat uns 222 casos, dels quals 35 foren positius.
Ell mateix pensa informar sobre aquestes experiències, fent ressaltar la

importància per a l'oftalmologia del meu mètode de treball. Avui tan

sols en ocuparem del treball «Tnvestigació del bacil tuberculós en la uveï

tis, per cultiu del teixit de l'interior de l'ull», publicat en el número 77

de la Zeiischrijt. fûr Awgenhèilleuruie , 1932. També dec un material molt

valuós al Prof. Meissner, director de la Clínica Oftalmològica de Greifs

wald, al Prof. Schick i Dozent Reihem de Würzburg, Prof. Fleischer

d'Erlanger i .Prof. v. Hippel de Gôttingen, que recull avui dia uns 500

casos de tuberculosi ocular. El treball que ens ha proporcionat més fruit
ha estat el portat a terme junt amb el Prof. Meller, per haver-se investi

gat simultàniament la sang i 'el teixit fresc. Esmentem tan sol el fet que

en dos casos d'oftalmia simpàtica obtinguérem cultius de bacil tuberculós,
tant a partir de la sang com de l'un extirpat. Segurament el fet de trobar

se bacils tuberculoses en la sang en l'escleritis, iritis, uveïtis, hemorràgies
del cos vitri i oftalmia simpàtica, no tan sols tindrà una gran importància
per a tota la comprensió del procés, sinó també per a la seva terapèutica.

TUBERCULOSI GENITAL

El cap de clínica Lichtenstein, ha informat j'a en la Münchener Medi

zinische Wochensclirijt: (any 1931) sobre les meves experiències, en la
tuberculosi renal. Des d'aleshores aquestes s'han continuat sistemàtica

ment, i avui dia comptem amb un material molt nombrós.
El Dr. Lichstenstein m'ha assegurat que existeix una completa coinci

dència entre les meves observacions i el resultat de les operacions, tant
eu sentit diagnòstic com pronòstic. Entre altres, observàrem el fet sor

prenent que, inclús després de l'extirpació de} ronyó tuberculós, circulaven
encara bacils tuberculoses per la sang, mentre subsistia una fistula. Si
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desapareixien els bacils tuberculoses, era que s'obtenia també el total
guariment de la ferida, i mentre aquesta no s'havia tancat, existien sem

pre bacils a la sang.

TUBERCULOSI OSSIA

Tot i oferir la tuberculosi òssia bones condicions per a la investigació,
els resultats no són tan precisos com es podia esperar, degut al pronòstic,
tan poc segur. Sobre això han publicat cornunicacions Jerusalem i Urgoiti, i
Urgoiti sol, i ambdós han arribat a la conclusió que tan sols apareix una

bacillèmia allà on es tracti d'un cas progressiu. El fet del valor diagnòstic
que pot adquirir el mètode, es demostra en el cas publicat per Jerusalem,
en el qual, tot i el resultat positiu de la bacillèmia, el radiòleg va diagnos
ticar amb absoluta seguretat una fractura de l'espinada. Posteriorment,
l'aparició d'un psoa-abcés demostrà la certitud de l'examen bacteriològic.

TUBERCULOSI PULMONAR

Interessant-me provar el mètode precisament en la tuberculosi pulmo
nar, vaig disposar d'un magnífic material en el personal del meu dispen
sari. També aquí veièrem que, en casos progressius, el resultat era posi
tiu en un tant per cent extraordinari. Especialment, els casos de tubercu
losí intestinal mostraren un resultat positiu en un 100 %, i els caSOS

febrils en un 80 %. Des de temps havia jo sostingut la hipòtesi que la
febre de la tuberculosi no era deguda a una acció de les toxines, tenint
també molt poca importància la infecció mixta. Ja en 1905 sostenia que
bastava la bacillèrnia tuberculosa per a ocasionar una febre elevada, com

ho demostra el fet de veure's pacients febrils amb cavernes renals total
ment estèrils, amb abcessos freds tancats, sense que existeixi una infecció
mixta. Segons les meves experiències, podem també parlar d'una febre
«freda», és 'a dir, d'una temperatura que no pugi per sobre de 37°. Son
sospitoses grans variacions, fortes diferències entre Ia màxima i la mínima,
encara que a penes es passi dels 37°. Tan sols que la diferència sigui d'un
grau Celsius, ja cap considerar l'estat corn a febril, car, normalrnent, l'oscil
laciô de temperatura no és superior als 0,5°. En conseqüència, l'observa
ció positiva no depèn tant de l'extensió anatòmica com del progrés del
procés pulmonar. Així, he pogut veure que, inclús en casos d'exploració
clínica negativa, en els que el radiòleg tampoc no havia observat cap
símptoma ségur de tuberculosi pulmonar, existia una bacillèmia. Poste
riorment, aquests casos s'han mostrat generalment com de tuberculosis
greus progressives, en llur estadi inicial. El Prof. Sorge m'ha enviat una
sèrie d'aquests casos pier a investigar, dels quals un tant per cent nombrós
eren positius en la sang. També en el cadàver obtinguérem resultats sem

blants. L'any 1923 poguérem aillar, amb Aschímura, bacils tuberculoses
en quatre casos, entre sis, i Popper, Bodart i Schindler, en l'Institut de
Patologia, dirigit pel Prof. Maresch, han pogut aillar bacils tuberculoses
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de la sang en un 85 % dels morts per tuberculosi. Per tant, en aquests
casos l'observació patològica i bacteriològica coincideixen en absolut. En
les tuberculosis guarides semblen desaparèixer els bacils de la sang (vegi's
Popper i Bcdart), però, naturalment, la constatació d'un guariment com

plet de la tuberculosi, és un fet problemàtic. Mencionem encara que en

9 casos d'asma bronquial, el cultiu de la sang ens mostrà la presència de
bacils tuberculosos, tot i donar resultat negatiu l'examen roentgenològic.
En Ulla anterior comunicació ja he indicat que amb la infecció tuberculosa

apareix un augment no tan sols específic, sinó també no específic de

I'allèrgia, que s'exterioritza per una predisposició a la inflamació, amb els

antígens més diversos, no relacionats amb la tuberculosi. A continuaciô
comuniquem també una observació de la Dra. Eiselsberg.

En els malalts sotmesos a la toracoplàstia, vint-i-quatre hores després
de l'operació, és freqüent de veure aparèixer calfreds, amb elevada tem

peratura. Eiselsberg , en <el meu laboratori, ha investigat la sang per cul
tius en animals, abans i després de l'operació, i ha constatat que després
s'hi troben més bacils que abans. Segurament, degut al collapse pulmonar,
apareix Ulla nova acumulació de baells a la sang.

Avui dia encara no puc decidir quin paper juguen sobre la bacillèmía
el tractament per pneumotòrax, l'específic, la quirnioteràpia i el tracta

ment dietètic higiènic, i per a arribar-hi seran encara necessaris molts

anys de treball.

POLIARTRITIS

Des que Poncet va expressar la hipòtesi que algunes formes de poli
artritis venien condicionades per la tuberculosi, .110 s'ha avançat gens en

aquest terreny. Basant-se en observacions clíniques, Reitter ha tornat a

sostenir la mateixa idea, i gràcies al nostre treball en collaboració, es co

neixeu avui un gran nombre de casos de poliartritis aguda i crònica en què
els bacils tuberculoses no tan sols apareixien en un gran per cent en la

sang, sinó també en els líquids articulars. Fins al 30 de juny de 1932 hem

portat a terme amb Reitter 1539 investigacions, de les quals 320 donaren
un resultat positiu. Aquests resultats han estat també comprovats, des del
punt de vista anatomopatològic, pels treballs de Maresch i els Seus dei
xebles Popper, Bodart i Schindler; de tal manera que, entre 38 casos de

poliartritis aguda, vuit foren positius; entre 7 de poliartritis crònica, dos;
entre 6 de corea, un; entre 9 d'endopericarditis reumàtica, un i un de
Poncet.

O sigui que, entre 61 casos de malalties poliartrítiques 14 mostraren
bacils tuberculoses a la sang.

També Domingo, de Barcelona, i Mach, de Ginebra, han obtingut
cultius purs a partir de la sang dels poliartrítics. És interessant fer cons

tar que ja Liebermeister, per mitjà de la coloració directa del sediment,
havia vist en la sang bacils àcid-resistents en el 50 % dels casos. El meu
material és molt gran, perquè, ultra els casos del Prof. Reitter, compto
amb gairebé tots els de les principals clíniques de Viena, com del Dr. Togl,
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Prof. Pal, Prof. Schur, Prof. Strasser-Donath, Prof. Chvostek, Prof. Kno
pelmacher, etc. A més, m'han enviat proves de sang les clíniques de nens

de Viena, Graz, Berlin (Prof. Opitz), l'Hospital Aso d'Estocolm, profes
sor Kahlmeter, Prof. Walgreen, de Gotenburg, Prof. Omer-Nomet, de

Constantinopla, Prof. Abt, de Chicago, Dr ..Mach, de Ginebra, i d'altres.
En conjunt 994 proves, de les quals 114 foren positives. Amb això volia

demostrar que no tan sols a Viena, sinó en tot el món, durant el reumatis
me agut, circulen bacils tuberculosos per Ia sang. La idea que hi tinguin un

paper els estreptococs, m'Iia semblat sempre completament infundada,
perquè tan sols molt rarament s'ha aconseguit aillar-los purs. També les

hipòtesis de Swift basen llur part experimental en analogies derivades de
les experiències en animals. El fet és que existeix una relació entre l'an

gina í el reumatisme articular, i per això, junt amb el Prof. Amersbach,
director de la Clínica laringològica de la Universitat de Praga i Prof. Loe
wenstein, de Praga, hem investigat les tonsilles i la sang dels reumàtics.

El mètode d'investigació de les tonsilles és igual al descrit, i sols cal tenir

en compte que s'han de moldre molt finament. En 7 casos poguérem obte
nir ja cultius positius a partir de les tonsilles, en un moment en què la

sang era encara negativa. Disposem també de casos en què la sang i les
tonsilles foren positives, i d'altres en què tan sols ho fou Ia sang. Per

tant, és molt possible que els casos en què existeix una bacillèmía tuber
culosa ocasionada per un focus tuberculós primari de les tonsilles, devin

guin fàcilment reumàtics per qualsevol traumatisme relacionat amb una

alteració del vasos. Amb el nom de traumatisme no entenc tan sols I'accíô
de la força, sinó la d'altres bactèries i del refredament, ja que sols en una

petita part dels casos d'angina, apareix un reumatisme articular. He in

vestigat nombroses tonsilles en casos sense reumatisme, i mai no obtin

guérem, a partir d'elles, bacils tuberculosos. Junt amb Reitter hem estu

diat també clínicarnent la bacillèmia ; el nombre dels resultats positius í
dels bacils, en els casos aïllats, tenien llur màxim durant l'augment de

temperatura, i els bacils es mantenien llarg temps circulant per la sang,
essent la desaparició molt lenta i apareixent encara, a vegades, quan ja
no existien malalties articulars, Alguns casos s'investigaren deu vegades,
i els bacils desaparegueren tan sols al cap de mesos.

Al principi portava també a terme experiències parallèles en cobais, amb
sediment de sang. En 13 casas de reumatisme obtinguérem cultiu positiu,
i experiència positiva en animals; en 26 tan sols fou positiu el cultiu. Per

tant, les experiències en animals es mostraren molt menys sensibles que
els mètodes de cultiu. Efectivament, Ia idea que n'hi ha prou amb uns

quants bacils per a matar un cobai de tuberculosi, és equivocada.' En
canvi, els cultius purs obtinguts de la sang es transportaren a cobais, co

nills i galls, i fou comprovada llur virulència per mi i els meus deixebles
Dr. Torri, de Milà, i Dr. Fanjul, de Madrid. Totes aquestes experiències
coincidiren a demostrar que en un 70 %, aproximadanrent, dels caSOS de

poliartritis, existien infecciona de tipus boví. El Prof. Bruno Lange, de

Berlín, ha investígat cinc de les meves races i comprovat també que es

tractava de tipus boví.
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El Prof. Reitter i jo, ens preguntàrem si l'acció de l'àcid salicílic es

dirigiria potser directament contra els bacils tuberculosos, però en les

mostres de sang de malalts tractats amb grans dosis d'aspirina, el resultat
del cultiu fou tan positiu com els dels casos no tractats. Per tant, l'acció

del salicilat sembla residir més en les seves propietats antinfiamatòries i

antipirètiques. Pels resultats obtinguts fins ara, calculo que almenys un

70 % dels casos de poliartritis són ocasionats per bacils tuberculosos, de

tal manera que, amb Reitter, hem arribat a la conclusió que per a l'apari
ció de la poliartritis, a més de la baci11èmia tuberculosa, precisen dos fac

tors:
1. Una elevació de la permeabilitat de les parets dels vasos, i
2. Un augment de l'allèrgia.
Recordem que també la pleuritis serosa i la iritis foren considerades

primerament com d'origen reumàtic, i que avui ja no existeix cap dubte

que es tracta de formes tuberculoses hematògenes. A més, cal no oblidar

que mai els estreptococs i els estafilococs no originen inflamacions pura
ment seroses, reservades fins avui únicament als bacils tuberculosos.

MALALTIES DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL

Els resultats positius obtinguts en el reumatisme articular agut, ens

portaren a estendre les experiències a la corea, en la que veièrem set casos

positius, que devem als Profs. Reuss, de Graz, i Reitter. Naturalment, la
presa de sang ha d'efectuar-se el més al començament possible de la

corea. També a l'Institut de Maresch s'observaren dos casos de corea amb
bacillèmia tuberculosa positiva.

És interessant repetir que sols al començament de la corea poden ob

tenir-se resultats positius i que, en la majoria dels casos, la reacció a la

tuberculina, en el moment de I'aparició en massa en Ia sang dels bacils

tuberculosos, pot ésser negativa. Exactament en les mateixes condicions

ens trobem en tots els estats que van units a una circulació dels bacils
tuberculosos per la sang, com per exemple, en la tuberculosi miliar aguda,
eu la meningitis i en les formes caquèxiques de tuberculosi. Un cop des

apareguts de la sang els bacils tuberculosos, torna a aparèixer reforçada
l'allèrgia, de manera que Reitter, després de poliartritis agudes, observa

intenses reaccions a la tuberculina, inclús en dilucions de 1: 1.000.000.

Existeixen realment bacillèmies allèrgiques i anèrgiques ; es caracteritzen

aquestes últimes en què els símptomes de sèpsia apareixen en primer ter
me, fins i tot per davant de la formació de focus (condició indispensable,
al meu entendre, per als estats d'allèrgia).

Cal que tots ens convencem que, per al diagnòstic de Ia tuberculosi,
n'hi ha prou amb comprovar Ia presència dels bacils tuberculoses, inclús

quan manquen les alteracions característiques dels teixits. L'observació
dels bacils tuberculosos és un camí directe i el de la reacció dels teixits
sols indirecte. Encara existeixen anatomopatòlegs que, tot i la presència de
bacils tuberculosos, exclouen la malaltia quan manquen les estructures
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caracterísiques. Aquests patòlegs, però, obliden que la reacció dels teixits
ve condicionada pels següents factors:

a} Qualitat í quantitat de les races de bacils tuberculoses.
b) Estat d'immunitat.
e) Moment de la investigació.
d) Resistència tuberculosa de l'òrgan atacat (pulmons, músculs es

tríiats},
e) Porta d'entrada.
Tant en els estadis inicials com en la curació completa, trobem tan

sols formacions hístulars no específiques, tot i tractar-se del mateix pro
cés. El que nosaltres entenem com a estructura tuberculosa pura, no és
més que una curta fase facultativa en el cicle de les modificacions histolò-
giques originades pe-Is bacils tuberculosos. Un coneixedor tan excellent de
la tuberculosi com Hiibschmann, és també de Ia mateixa opinió, amb ab
soluta independència de II).i. Limitem-nos en aquest lloc a referir-nos al
capítol sobre l'endocarditis del seu magnífic Manual de tuberculosi,

Un altre dels millors coneixedors de la histologia patològica de l'ull,
el Prof. Meller, expressa també clarament el fracàs del diagnòstic histo
lògic en front del bacteriològic, irrefutable.

Exactament les mateixes circumstàncies es presenten en el lupus erite
matós; malaltia sense cap estructura tuberculosa en el lloc atacat, i en la
que,

.

tot amb tot, no hi ha un sol dermatòleg amb experiència que desco
negui, que hi juga un paper la tuberculosi, suposició comprovada per
Kren i per mi. Així, veiem que hi ha formes de tuberculosi en les que no

arriba a formar-se l'estructura tuberculosa, desenvolupant-se sota el quadre
patològic d'una sepsi aguda o crònica, amb o sense febre.

Partint d'aquest punt de vista, he allargat, de moment, les meves in
vestigacions a la demència precoç. El material el dec als Profs. Mauczka,
Pruha, Steinhof, Wagner-jauregg , Pôtzl, Mattauschek, Pappenheim, Gerst
mann, Bonvicini, de Viena, Wolfer d'Estrasburg, d'Hollander de Lovai
na (a instàncies del Prof. Jules Bordet, de Bruselles), Taussig, de Praga,
Sagel, de Saxònia. Repetidament s'ha intentat explicar la coexistència

freqüent de tuberculosi i demència precoç; fins ara s'ha admès que els
malalts s'infectaven en els establiments de cura, suposició absolutament
gratuita, car la tuberculosi es troba també molt estesa entre els esquizofrè
nics no internats, i en canvi no existeix en els casos de paràlisi progressiva,
internats també de llargs anys en hospitals. Kraepelin calculava que la tu
berculosi abunda entre els esquizofrènics unes cinc vegades més que en ..ls
individus comuns de la mateixa edat. Zoeller va demostrar amb estadísti
ques, que els descendents de tuberculosos donaven un doble tant per cent
d'esquizofrènics, que els fills de no tuberculosos. Luxemburger veié que
els germans dels malalts de demència precoç patien quatre vegades més
de tuberculosi, que els individus normals de la mateixa edat. Leo Wolfer,
de Salzburg, sosté terminantment, des de fa anys, que la demència precoç
és originada per la tuberculosi. Basant-se en els seus estudis morfològics
de la sang, Sagel i Carrier, independentment, l'un de l'altre, arriben a

la conclusió que el quadre hemàtic és idèntic al d'una sepsis. També Wag-
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ner-Jauregg, en el llibre homenatge a Nonne, sosté l'opinió que a tota

infecció crònica, sigui per bacils tuberculosos a qualsevols d'altres, ha de

precedir-la una sepsis crònica; ja que, si no. no es podrien 'explicar els
bons resultats obtinguts, a vegades, i en casos desesperats, amb el tracta
ment per tuberculina.

Llàstima que a la literatura sols he trobat poques ressenyes d'autòpsies,
per la qual cosa m'he hagut de dirigir a diverses cases de cura per tal
d'obtenir aquestes dades. Mentre, Wolfer m'ha cridat l'atenció sobre un

treball molt interessant de Zalla, de Florència: entre 253 cadàvers d'es
quizofrènics, l'autòpsia demostrà en 171 (67 %), la tuberculosi com a causa

de la mort. El Dr. Loeffler m'informa que en l'any 1930 un 60 % dels
casos d'esquizofrènia moriren de tuberculosi. Però, jo crec que inclús

aquest tant per cent tan elevat, no és el veritable, puix que les xifres es

refereixen tan sols a les formes tuberculoses visibles macroscòpicament.
Les autòpsies dels casos de demència precoç cal portar-les a terme amb el
fl d'investigar la tuberculosi, de manera que, en cada cas, han de fer-se
cultius i estudiar-se microscòpicarnent la sang, el cervell, el fetge ,i la melsa.
També Schottmíiller és de Ia mateixa opinió; en la discussió de Ia meva

conferència sobre el quadre patològic de [a tuberculosi aviar de l'home

(Hamburg 1928), informà sobre un cas on el seu diagnòstic clínic era tu

berculosi miljar ; l'abductor, basant-se en les proves d'aglutinació posi
tives, optà per una septicèmia paratífica. Però Schottmül1er no es deixà

convèncer, i va proposar la immediata coloració per Ziehl-Neelsen de les
extensions d'òrgans, que mostraren masses de bacils tuberculosos; de tot

el qual en deduí que no cal excluir la tuberculosi quan no s'han investigat
microscòpicament els òrgans. Tan sols amb un tal treball sistemàtic es

podrà contestar la pregunta sobre si existeix una relació d'origen entre Ia
demència precoç i la tuberculosi. El meu material particular consta de
359 casos de demència precoç, dels quals 142 donaren un resultat positiu.
Tan sols alguns pogueren ésser repetidament investigats; un d'ells quatre
vegades en el transcurs de tres anys, sempre amb resultat positiu. Per a

les pròximes ínvestigacions m'atreviria a proposar estudiar repetidament
el mateix pacient, per a descobrir la possible existència d'una relació entre

bacillèrnia i símptomes clínics. :Ës clar que el nombre dels casas és encara

massa petit per a autoritzar conclusions absolutes; per a arribar a això
manca encar molt treball de collaboració entre els psiquiatres i els bacte
riòlegs. El problema de l'etiologia de la demència precoç no tan sols té
una gran importància científica, sinó també pràctica i d'economia popular,
ja que, almenys, .el 30 % dels llits de les cases de curaci6 -segons m'han
assegurat importants especialistes- estan ocupats per aquests malalts. Al
guns directors fins compten amb un 60 s: i no sols per curt temps, sinó
moltes vegades per desenes d'anys, car la malaltia comença generalment
entre els deu i vint anys.

Encara vull remarcar que els casos positius foren, en part, investigats
clínicament amb el fi de descartar l'existència d'una tuberculosi pulmo
nar, per a no poder-li atribuir l'anàlisi positiva de la sang. En el futur,
però, hauríem d'escollir els casos, de tal manera, que sols s'arribi a l'anà-
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lisi de la sang d'aquells en els quals no hi hagi cap base per a la suposicíó
d'ulla tuberculosi pulmonar progressiva.

Aquests resultats obtinguts en la demència precoç, em portaren a in

vestizar Ia sang en l'esclerosi múltiple, a despit de les modernes teories

sobre -la seva etiologia. Amb aquest fi, em vaig dirigir a tots els neuròlegs
al meu abast en demanda de sang. Precisament, ja el primer cas, que dec

al Prof. Marburg, em donà resultat positiu. En conjunt, vaig rebre d'a

quests professors un material bastant abundant, abarcant 111 casos d'es
clerosi múltiple segura, dels quals 47 donaren un resultat positiu. Entre
aquests 47, 7 demostraren una tuberculosi pulmonar, però en la gran ma

joria dels casos no hi havia cap base per a la suposició d'una tuberculosi

progressiva. Per altra banda, en l'esclerosi múltiple no és tan freqüent la
tubercnlosi com a causa de la mort, puix que, en primer terme, existiexen
processos sèptics a partir del decúbit. De tota manera, m'ha cridat l'atenció

que, entre el meu mateix material, en les famílies dels escleròtics, eren

més freqüents els casos de tuberculosi, especialment en les seves formes

metastàsiques. En aquest terreny, però, tan sols estadístiques efectuades
amb un gran material poden donar-nos nova llum, pèl que em permeto
recomanar als neuròlegs que dirigeixin en el futur llurs experiències pre
cisarnent en aquest sentit. També Ahringsmann, neuròleg d'Hamburg, ha
defensat últimarnent l'etiologia tuberculosa directa. Tot i els meus resul
tats positius, m'he reservat cuídadosament tota interpretacíó, però, els

fets no poden desvirtuar-se. Sigui com sigui, Ia meva atenció al particular
continua desperta.

En collaboració amb el Prof. Amersbach, director de Ia Clínica Larin
gològica i del Prof. A. Loewenstein, de Praga, investigàrem la sang i

les tonsilles de casos de neuritis retrobulbar. Entre sis, quatre sangs dona
ren resultat positiu. També dec caSOS positius al Prof. Mener, de Viena, i
al Prof. von Hippel, de G6ttingen. Fins avui dia, mancats de millor, s'ha
atribuït la neuritis retrobulbar a 1'115 excessiu d'alcohol i tabac; tan sols
en els últims anys, gràcies a una llarga experimentació, hem arribat al
coneixement de tractar-se d'un símptoma precoç de I'esclerosi múltiple,
almenys en un 80 % dels casos. Tan sols un 6 per cent s'atribueixen en

cara al tabac i l'alcohol. I precisament el nervi òptic ofereix les condícions
ideals per a l'estudi histològic, degut a les facilitats que ofereix per arribar
bé a tot el camp. En estudiar sistemàticament les rares observacíons his

tològiques efectuades en la neuritis retrobulbar, em sorprengué trobar
cornunicacions casuístiques, en les que s'informava d!'ulla formació pura
de tubèrculs, histològicament comprovada, en el terreny del nervi òptic.
'l'ant Urbanek, Pillat i Safar, de Ia Clínica Meller, com el Prof. Tgersheimer
de la Clínica Oftalmològica de Francfort, com Mariotti i Laski, de la de

Bolònía, han cornunicat casos d'aquests, que es confirmen plenament amb
el resultat dels meus anàlisis de sang.

Precísament, els meus resultats en la sang prenen tan sols la seva veri
table importància a la llum d'aquests resultats histològics. Si en els casos

precoços observem els bacils tuberculosos en Ia sang i el focus de la malal

tia, la conseqüència ineludible és la necessitat de seguir posteríorment
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aquest rastre. El fet de no tractar-se aquí de bacils pseudotuberculoses,
inofensius, sinó de veritables bacils tuberculoses, vaig poder-lo demostrar

de manera terminant en experiències en animals, l'any 1931. Aquestes
foren portades a terme pel meu deixeble Fanjul, de Madrid, el qual va
transportar a cobais els cultus purs obtinguts de casos d'esclerosi múltiple,
demostrant-se com totes les races eren patògenes per al cobai.

Anatomo-patològicament existeixen ja prous fets que parlen a favor del
caràcter sèptic de la infecció tuberculosa. Jo atorgo una especial impor
tància a un treball, massa poc conegut, del Prof. Benda, de Berlín -un

deixeble de Virchow- sobre la tuberculosi dels vasos (Llibre Homenatge
a Virchow, 1900). En aquest treball. assenyala Benda la freqüència dels
tubèrculs de l'íntima en el procés de la tuberculosi, i fins arriba a parlar
d'una tuberculosi essencial dels vasos, el quadre anatòmic dels quals fa

preveure un desenvolupament, especialment greu, de la malaltia. Espe
cialistes tan excellents com Aszkanazy, Híibschmann, Loeschke, han con

firmat la veritat d'aquesta troballa, apartant-se, en canvi, amb raó, de les

conseqüències clíniques dels patòlegs. En realitat, els clínics no necessi
taven aquesta observació anatòmica, car cadascun d'ells sap ben bé que els

símptomes inicials de moltes formes de tuberculosi són les hemorràgies.
Fins ara s'ha cregut que els vasos sanguinis eren atacats de fora cap

a dintre, idea que ha d'ésser revisada. Jo tinc l'absoluta seguretat que les
inflamacions tuberculoses de l'íntima -que freqüentment poden arribar a

adquirir una notable grandària- afavoreixen la ruptura dels vasos, i

m'ajunto a l'opinió que cal buscar en aquests tubèrculs de l'íntima la font

de la bacillèmia tuberculosa.
Avui ens manca encara tot punt d'ajut en el terreny del sistema ner

viós central, per a admetre l'existènda d'una modificació específica dels
teixits en el quadre patològic de la demència precoç. Tan sols Ia demos
tració indubtable en ella de la bacillèmia tuberculosa ens ofereix per pri
mera vegada una base segura, un símptoma objectiu, per: a noves investi

gacions etiològiques. De tota manera, serà encara precís molt de treball

per arribar a esclarir la relació existent entre la bacillèrnia tuberculosa i
els quadres patològics de la demència precoç, tan extraordinàriament
variables. Tan sols d'una íntima collaborció entre els bacteriòlegs i els

neuròlegs pot esperar-se'n un progrés, i és per això que convido tots els

companys que disposin de material a un treball collectiu,
Si els meus resultats es confirmen sobre una major base, podrem dir

que la terapèutica es troba en un nou terreny segur. Per a això, recomano
sembrar la pell amb dermotubina, com es fa per la verola, practícant
sis escarificacíons de 2 cm. de longitud, cada deu dies, sobre les quals es

collocarà una gota de dermotubina i es deixarà assecar.

CONCLUSIONS

1. La infecció tuberculosa té, anatòmicament, dues formes d'aparici6.
En el primer grup hi entra el quadre patològic ben conegut de [a tuber-
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culosi, caracteritzat per l'estructura dita tuberculosa. El segon està cons

tituït per una sèrie de símptomes, en els que manca I'estructura tubercu

losa típico, i els bacils tuberculosos originen solament inflamacions no

específiques, on el quadre patològic és dominat per Ia infecció general.
2. Nosaltres entenem com a tuberculosi, totes les variacions dels

teixits originades pel bacil tuberculós.
3. El que nosaltres denominem estructura tuberculosa, en el sentit es

tricte, és tan sols una fase facultativa en el cicle de modificacions histu
lars originades per bacil tuberculós. Existeixen, precísament, infeccions
tuberculoses sense ganglis.

4. La tuberculosi és, especialment, una malaltia dels vasos; els bacils
tuberculoses ataquen llur endoteli i originen freqüentment tubèrculs de
l'íntima que són, segurament, la majoria de les vegades, la font de Ia in

fecció de Ia sang.
5. Després de la infecció, el bacil tendeix molt ràpidament a la sang.

Tres setmanes després de la infecció els bacils ja s'han multiplicat extra
ordinàriament en la sang; o sigui, en un moment en què encara no s'ha
desenvolupat el complexe primari. Aquesta hipòtesi Ve comprovada pels
casos d'eritema nudós, amb coneixement segur del dia de la infecció.

6. El primer estadi de Ia tuberculosi no es caracteritza, doncs, pel
complex primari, sinó per la bacillèmía, respectivarnent, la febre inicial

tuberculosa, com ja va descriure Uffenheimer. Aquest estadi pot durar
molt de temps (demència precoç).

7. El segon estadi es caracteritza per la formació de ganglis.
8. L'anèrgia apareix tan sols amb Ia formació de ganglis, essent

aquests 'el seu substrat anatòmic (Rossle, Klinge, Bieling i Pb. Schwarz).
9. El diagnòstic de hl, tuberculosi en l'autòpsia tan sols ha de descar

tar-se després d'un control acurat, microscòpic i per cultius, dels òrgans.
El control macroscòpic no és, en absolut, suficient.

10. Les inflamacions seroses són totes determinades pels bacils tu

berculosos; totes les altres bactèries originen exsudats rics en cèllules,
11. A aquest grup pertanyen en primera línia les malalties reumàti

ques, ell les que el virus no tan sols es troba en la sang, sinó també en el
focus de la malatía. Els bacils tuberculosos es troben per igual en les
tonsilles, la sang i els líquids articulars,

12. En la corea els bacils tuberculosos no sols es troben en la sang,
sinó també en el líquid cefalo-raquidi. En l'eritema nudós i eritema exsuda
tiu els bacils es troben en un gran tant per cent a la sang.

13. En la demència precoç els bacils es poden demostrar tant en

la sang com en el líquid cefalo-raquidi, fins quan l'estat dels pulmons
no dóna cap base per a diagnosticar una malaltia tuberculosa.

14. En Ia neuritis retrobulbar els bacils es poden demostrar en elevat
tant per cent 'en Ia sang. En els pocs casos que van investigar-se hístolô
gicarnent í foren publicats, sobre el camp del nervi òptic, es demostrà, ja
molt abans dels meus anàlisis de sang, l'existència d'estructures tuber
culoses hístològicament indiscutibles (Mariotti i I..asci, Tgersheimer,
Meller i deixebles).
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15. També en una sèrie de malalties dels ulles, com flictena, con

juntivitis eczematosa, escleritis, iritis, hemorràgia del vitri, coroïditis,
etc. es troben els bacils en la sang.

16. En l'oftaàlmia simpàtica, en un cas s'observaren els bacils tuber
culosos en la sang; en dos sols a l'ull, i en altres dos en la sang i a l'ull.

17. Durant la bacillèrnía pot ésser positiva la reacció a la tuberculina,
però si el contingut de la sang en bacils és molt gran, acostuma a ésser
negativa.

18. La reacció biologica o a la tuberculins i la reacció serolôgica,
poden tan sols considerar-se com a mètodes indirectes, mentre la investi
gació dels bacils és el directe. Per això, en l'esdevenidor, ha d'eixam

par-se l'ús d'aquest mètode tot el possible, per a mirar d'ajustar aquests
nous fets als fets ja coneguts.

19. Vista, per una banda, la ineficàcia de la nostra terapèutica i,
per altra, la coincidència de tots els resultats, sembla permesa la idea
d'una terapèutica etiològica específica, i taint més permesa tenint en

compte que el mètode és totalment inofensiu. Jo sóc de l'opinió que la

pell és la font de la immunitat, puix s'observa únicament en les malal
ties en les que la pell hi té una part important; tan sols en l'exantema

agut observem una veritable immunitat, Per tant, és precís imitar el

procés d'aquestes mal:alties i obligar a la pell a reabsorbir l'agent patogen.
Apoiat en aquest punt de vista, he preparat per a una vacuna dèrmica
bacils tuberculosos morts espontàniament per una conservació d'anys,
després de fixar llurs proteïnes. Aquesta vacuna dèrmica--dermotubina
consta, per tant, de bacils tuberculoses morts, sense cap excipient o po
mada. El tractament s'efectua de manera que cada deu dies es fan sis esca

rificacions a la pell com per a la vacuna de la verola, de 2 cm. de llargada,
i es recobreixen amb una gota de dermotubina. Un cop seca, no és precís
cap cura especial de la incisió, car el procediment és en absolut inofensiu.
Em sembla que, amb tot el dit, aquesta prova terapèutica està justificada,



Sesión científica del.día 8 de mayo de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. J. PEYRÍ

El síntoma diplopia en las paresias y parálisis
de la musculatura extrínseca ocular. Presenta

ción de un aparato para facilitar su estudio y

comprensión.
por el Dr. M. PARRIZAS

Las paresias y parálisis de la musculatura ocular, plantean cuatro pro
blemas a resolver: 1.0 Músculo o músculos parêsicos o paralizados; 2.°

Diagnóstico anátomo-topográfico, localización de la lesión, en Ia neurona

cortical a central, en el trayecto del axon de esta neurona hasta los núcleos
de origen de los oculo-motores, en Ia neurona nuclear periférica o en el

trayecto de su cilindro-eje hasta su terminación en la correspondiente placa
motriz muscular; 3.° Diagnóstico anatorno-patológico - naturaleza de
la lesión: hemorragia, embolia, exudados inflamatorios, tumores, le

siones traumáticas, etc.; 4.° Diagnóstico etiológico: lues, tuberculosis,
diabetes, reumatismo, intoxicaciones, infecciones agudas, tabes, esclerosis
en placas, sinringomielia, etc.

Se ha dicho que en las parálisis oculares lo único que interesa es el

diagnóstico etiológico. Esto es en parte cierto, como 10 es 'para cualquier
estado patológico. Al enfermo 10 que le interesa es curar y esta es también
la finalidad de nuestro arte. Pero, dejando a parte el interés científico y

puramente especulativo del diagnóstico del músculo paralizado, equivale
para el clínico al encuentro del cabo del hilo de Ariadna que le guiará a

través del intrincado laberinto neuro-patológico.
La parálisis del elevador del párpado superior es síntoma de lesión en

el pliegue curvo, donde se localiza, como es sabido, parte del centro sensí
tivo-motor ocular, o centro cortical anterior. La llamada oftalmoplegía
interna,.o parálisis del esfínter pupilar y del músculo ciliar, indica lesión
en la parte central del núcleo del tercer par, donde se encuentran los subnû
,�lleos fotornotor y acomodador, separados de los demás subnûcleos y hasta
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con diferente vascularización, hechos que explican su lesi6n aislada. La

parálisis aislada del recto externo hace pensar inmediatamente en una le

sión troncular del cuarto par a nivel del vértice del peñasco del temporal, por
fractura de la base craneal a por propagaci6n de un proceso 6tico. Las pa

rálisis parcelarias del tercer par indican, con la máxima frecuencia, una

lesi6n nuclear, con ataque de uno a varios de los subnúcleos que, bajo
el acueducto de Sylvia, constituyen el ,origen real de este nervio, ° tam

bién una lesi6n en su origen aparente en el borde interno de los pedúncu
los cerebrales, cuando las 15 6 20 raicillas que allí emergen no se han reuni

do aun para constituir el tronco nervioso. Las parálisis monoculares exclu

yen las lesiones corticales y supranucleares, las cuales producen parálisis

conjugadas con conservación de la motilidad autóctona monocular.

Basta con Io dicho para demostrar que el diagn6stico del músculo a

músculos paralizados tiene un valor real y positivo, un alto interés

práctico.
Para resolver los problemas diagn6sticos etiológico y anatomo-patoló

gico, aparte del examen clínico, que siempre conservará la supremacía,
contamos con poderosos auxiliares en el laboratorio - análisis y exámenes

humorales, de sangre, orina, líquido céfalo-raquídeo, etc. y en Ia radio

grafía y radioscòpia - aerografía y arteriograffa - cerebrales. Además po

demos y debemos solicitar Ia intervención del internista,

Para el diagn6stico anatomo-topográfico, la colaboración del neurólogo

es de gran utilidad y en ocasiones imprescindible. Por mi parte no dejo de

solicitarla nunca en estos casos. Por otra parte, un sencillo esquema neuro

lógico nos facilita una interesante serie de datos para despejar la in

cógnita.
En términos generales: las lesiones corticales, cuando atacan el centro

sensitive-motor, producen desviación conjugada de la cabeza y de los

ojos, pudiéndose deducir algo con respecto a la naturaleza de la lesión ya

que, según Ia regla clásica, el enfermo aparta la mirada de su foco cere

bral y mira sus miembros contracturados, en las lesiones írritativas y, por

el contrario, mira su foco rerebral y aparta la mirada de sus miembros pa

ralizados, en las lesiones destructívas, Cuando Ia lesión cortical ataca el cen
tro sensorio-motor la parálisis conjugada va acompañada de hemianopsia.

En la zona llamada supranuclear existen, como es sabido, los centros

de coordinación, los centros reflejos y las fibras die unión de estos centros

entre sí, COll la corteza cerebral y con los núcleos de origen de los ôculo

motores.
Cuando la lesión está situada entre la corteza cerebral y 105 centros de

coordinación, a en estos centros, hay abolici6n de los movimientos volun

tarios, conservándose los automático-reflejos. Cuando está situada en los

centros reflejos a entre éstos y lo de coordinación, hay conservación de los

movimientos voluntarios y están abolidos los automático-reflejos. Final

mente, cuando la Iesión está situada entre los centros de coordinación y los

núcleos de origen de los oculo-motores, las dos clases de movimientos están

abolidas.
Las lesiones en la región pedúnculo-bulbo�protuberanciaJ, o sea en
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esa laberíntica encrucijada por donde pasan las fibras céfalogiras, óculogi

ras, faciales, piramidales, sensitivas, oerebelosas, etc., producen cuadros

sintomáticos perfectamente individualizados, como son los conocidos: sín

drome de Weber, o parálisis alterna superior, por lesión del pie del pe

dúnculo; síndrome de Benedikt, por lesión de la calota peduncular. El

síndrome de Foville, con sus tres formas, peduncular, protuberancial su

perior y protuberancial inferior, deterrninadas por la diferente altura en que

se verifica el entrecruzamiento de las fibras óculogiras, faciales y pirami
dales. El síndrome de Raymond y Cestan, por lesión de la calota protube
rancial. El de Blog y Ouanoff, o parálisis protuberancial asociada, homo

lateral de los VIo y VIlO pares. El síndrome bulboprotuberancial de Millard

Gubler, o parálisis alterna inferior, con la serie de tipos diferenciados por

Singerson. El síndrome bulbar de Babinsky-Nageotte, que cuando va aso

ciado al de Avellis constituye el síndrome de Cestán-Chenais. El síndrome

paralítico simpático de Claudio Bernard-Horner. El síndrome de Deiters

con su variedad que lleva el nombre de Gradenigo.
Las lesiones nucleares producen parálisis solitarias o aisladas de los

óculo-motores, salvo en aquellos casos en los que un hecho anatómico ex

plica la asociación. La parálisis asociada nuclear de los pares Vl" y VIlO,
que se diferencia de la protuberancial de Blog y Ouanoff, en que falta en

aquella el movimiento de convergència que se observa en ésta, se explica

perfectamente, como es sabido porque el núcleo del Vl" par en la eminen

cia teres, en el suelo del 4.° ventrículo, está incluido en el asa descrita por

el facial en su trayecto intra-protuberancial.
Las lesiones basilares, atacan a varios pares craneales, bañados en los

lagos aracnoideos por los mismos exudados inflamatorios o interesados por

las mismas lesiones ensu trayecto intradural, produciendo alteraciones sen

seriales, sensitivas, motoras, tróficas y vasomotoras variadas y cuya asocia

ción indica los nervios lesionados y el sitio de la lesión.

Las lesiones orbitarias van acompañadas de síntomas característicos

como son: el éstasis papilar, Ia protrusi6n del globo ocular, el dolor espon
táneo y a la presión, etc.

Es perfectamente conocido el síndrome de la hendidura esfenoídal, o

parálisis sensitive-motora que, cuando la lesión alcanza al agujero óptico, se

llama parálisis sensorio-sensitivo-motora u oftalmoplegia total.

El oftalmólogo tiene, pues, a su disposición datos suficientes para de

ducir, en muchos casos, la localización lesional, pero además nunca será

vejatorio, para él, recurrir a la mayor competència del neurólogo. En cam

bio, debe bastarse a sí mismo para el diagnóstico del músculo paralizado;
a él incumbe el descubrimiento de este primer eslabón de la larga cadena.

Este diagnóstico, presentado como muy fácil y hacedero en todas las obras

clásicas, dista mucho de serlo, en una gran mayoría de casos, dejando
aparte los complicados, en los que resulta imposible.

Veamos los síntomas por los cuales se delata una parálisis muscular

ocular y estudiemos su valor respectivo para el diagnóstico.
Cuando se paraliza un músculo motor del globo ocular, éste se desvía

en sentido opuesto arrastrado por el tono normal del antagonista. 1er. sín-
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toma: estrabismo paralítico; 2.° : limitación o imposibilidad del movimiento
en el sentido de la acción del músculo paralizado; 3.°: reducción propor
cional del campo de mirada, en el mismo sentido o dirección; 4.°: desvia
ción compensadora de la cabeza; 5.°: falsa orientación; 6.°: movimien
to aparente del mundo exterior; 7.° : vértigos, y 8.0: diplopia.

Todos estos síntomas pueden pasar inadvertidos para el enfermo y

para el médico en paresias y en parálisis esbozadas. El mismo estrabismo,
aun siendo muy aparente, puede inducir a errai. Cuando el ojo paralizado es

el que goza de mejor visión, el enfermo se sirve de él para fijar y entonces
el que aparece desviado es el congénere. Esta desviación del ojo sano se

explica, como es sabido, porque el nervio motor ocular externo envía fibras
directas al recto externo del mismo lado y fibras cruzadas al recto interno
del lado opuesto, para asociarlos en los movimientos de lateralidad con

paralelismo de los ejes. Ahora bien, si un enfermo que tenga paralizado el
recto externo derecho, por ejemplo, consigue mirar de frente con el ojo
derecho, ello es a consecuencia de un influjo nervioso muy superior al que
normalmente se requiere para este movimiento, pero como este influjo exce
sivo es recibido íntegro por el recto interno izquierdo, el ojo izquierdo se

coloca en posición de fuerte convergencia.
Que todos los síntomas pueden ser inadvertidos por el enfermo, 10 de

muestra el hecho de que la mayor parte de las veces se nos presentan que
iándose solo de que «ven turbio».

Entre todos los síntomas, la diplopia es el más fiel y constante y por
Io mismo el más importante y útil. para el diagnóstico. Solo falta, como

puede comprenderse, en fuertes grados de ambliopia y en parálisis antiguas
cuando el enfermo ha aprendido ya a hacer exclusión, a neutralízar, Ia
imagen recibida en el ojo estrábico. Cuando no es percibida por el enfermo
basta con colocar un cristal coloreado ante uno de los ojos, lo que diferen
ciando las dos imágenes hace que puedan estudiarse los caracteres de la
diplopia y negar al diagnóstico del músculo o músculos afectos. Ocluyendo
uno de los ojos desaparece en el acto, 10 cual la diferencia de la diplopia
monocular, que no desaparece á no ser que ocluyamos el ojo causante de
la misma.

El hecho, por mí comprobado repetidamente, de que la diplopia es un

fenómeno de difícil comprensión para el principaínte y cuyas reglas 3C ol
vidan fácilmente, cuando más se necesitan recordar, o sea ante el enfermo,
me ha sugerido la idea de simplificar en 10 posible sn estudio y facilitar
su comprensión en una forma gráfica, mediante el aparato que voy il tener
el honor de presentaros.

Pero antes veamos cuáles son los factores que intervíenen en la pro
ducción del fenómeno. Estos factores son: la alteración del equilíbrio está
tico y dinámico muscular binocular y con él la alteración de las condicio
nes normales de formación de las imágenes en las retinas.

Én condiciones normales, cuando miramos un objeto, lal' dps líneas
visuales convergen en el mismo y su imagen se forma en la mácula de
cada ojo. Cualquier otro objeto que esté situado por encima, ,por debajo,
a la derecha a a la izquierda de aquel que miramos, formará su imagen
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por debajo, por encima, a la izquierda o a la derecha respectivamente de las
máculas pero siempre en dos puntos homólogos o correspondientes de
ambas retinas, Nosotros asignamos a cada punto en cl espacio una posición
diametralmente opuesta al punto de la retina en el que se forma su imagen,
por lo cual vemos los objetos en su posición real, aunque su imagen se

forma invertida en nuestras retinas.
El globo ocular tiene su centro de rotación situado a 14 milímetros por

detrás del polo anterior. En este centro se cruzan 103 tres ejes de 'los movi
mientos del ojo. El vertical, eje de los movimientos de lateralidad; el trans
versal, eje de los movimientos elevación y depresión y el ántero-posterior
o de los movimientos de rotación, mediante los cuales, la extremidad su

perir del diámetro vertical de la córnea se desplaza hacia la derecha o la
izquierda.

Así pues, los movimientos principales del ojo refiriéndolos a la acción,
también principal, de cada músculo son:

Movimiento hacia adentro = recto interno.
Movimiento hacia afuera = recto externo.
Movimiento de elevación = recto superior y oblicuo inferior.
Movimiento de depresión = recto inferior y -oblículo superior.
Movimiento de rotación interna = los dos superiores, en cada ojo;
Movimiento de rotación externa = los dos inferiores, en cada ojo.
Preferimos decir: son músculos rotatorios hacia la derecha, los dos

dos inferiores del ojo derecho y los dos superiores del izquierdo; son rota
torios hacia la izquierda los dos inferiores del ojo izquierdo y los dos supe
riores del derecho.

En los movimientos intermedios, funciona siempre el 'grupo elevador
o depresor más el recto interno o externo respectivamente.

Cuando las dos líneas visuales no convergen en e} objeto que se mira,
a causa de la desviación paralítica de uno de los ojos, las imágenes no se
forman en dos puntos homólogos de las retinas y entonces aparece la diplo
pia. La imagen correspondiente alojo desviado se forma fuera de la mácula
y por ello es menos precisa y el enfermo localiza equivocadamente la posición
del objeto en el espacio; por esto se llama falsa a esta imagen.

Las imágenes falsas aperecen siempre en Ia dirección de Ia acción del
músculo paralizado: hacia afuera de la imagen real, en la parálisis de los
abductores; ñacía adentro en la parálisis de los aductores y en este caso,
como se comprende, aperece alIado contrario del ojo paralizado y Ia diplo
pia se llama cruzada, en oposición a la del primer caso que se llama ho
mónima.

Cuando se paraliza un músculo elevador la imagen correspondiente al
ojo paralizado está más alta, y más baja cuando se paraliza un depresor;
esto ya indica ft qué ojo pertenece el músculo paralizado, pero como en cada
ojo hay dos músculos elevadores y dos depresores es preciso tener en cuen
ta además la desviación lateral, ya que la diplopia será además homónima
o cruzada, puesto que en cada par, elevador o depresor, uno de los músculos
e� además abductor o aductor, y esta desviación lateral sirve para diferen
Clar su parálisis respectiva.
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Los músculos elevadores y depresores tienen, finalmente, una tercera

acción rotatoria, ya indicada; así pues, siguiendo Ia regla general, si el

músculo paralizado es rotatorio hacia Ia derecha o hacia Ia izquireda en el

mismo sentido aparecerá inclinada la imagen falsa, siendo este otro carác

ter diferencial, aunque en la práctica suele ser el de más difícil apreciación.
Teniendo en cuenta estos datos, hemos ideado el siguiente esquema,

figura 1.
Es notable la analogía que, en muchos puntos, se observa entre los

diferentes aparatos de sensibilidad general y los de sensibilidad especiali

zada, o sea, los llamados sensoriales.

Cuando se explora la sensibilidad táctil, mediante el compás de Weber,

precisa que la separación de las puntas del mismo (variable según Ia ri

queza en corpúsculos táctiles de cada región) sea tal que se puedan impre

sionar dos campos sensitives, o de 10 contrario, aun siendo dos las im

presiones recibidas, se registra y experímenta una sola sensación. Cuando

se explora la agudeza visual, para que dos puntos puedan percibirse sepa

radamente, precisa que disten entre sí 10 necesario para que el tamaño de

la imagen retiniana sea superior a 0'043 mm., anchura de la base de una

célula visual, lo cual indica que deben impresionarse dos células visuales o

de lo contrario, aun siendo dos los impresiones recibidas, se registra una

sola sensación.

La máxima sensibilidad táctil se encuentra allí donde hay mayor nú

mero de corpúsculos de Paccini. La máxima agudeza visual radica en la

mácula formada exclusivamente por conos, células visuales por excelencia

para la apreciación de las formas.

Dos campos sensitivos habituados a ser impresionados simultánea

mente por un solo objeto, como la cara interna de Ia falangeta del índice y

la externa de la falangeta del medio, impresionados con Ia cabeza de un

alfiler-por ejemplo-dan la sensació� de un objeto, aunque son dos las

impresiones recibidas.
.

Dos puntos homólogos o correspondientes de ambas retinas habituadas

a recibir simultáneamente las imágenes de un solo objeto, dan sensación

única, aunque la impresión es doble.

La cara externa de la falangeta del índice y Ia interna de la falangeta
del medio, sabemos por experiència, que no pueden ser impresionadas si

multânearnento más que por dos objetos. Ahora bien, cruzando los citados

dedos hacemos posible la impresión simultánea de aquellas dos zonas sensi

tivas, pero experimentamos Ia sensación de un doble objeto, aun teniendo

conciencia del cruzamiento de los dedos.
Dos puntos no correspondientes de las retinas, sabemos por experiencia

que no pueden ser impresionados simultáneamente más que por dos ob

jetos. Cuando las líneas visuales se cruzan o Se descruzan se hace posible
la recepción simultánea en dichos puntos de las imágenes de un solo objeto,

pero el enfermo recibe o expérimenta doble sensación, con mayor razón

puesto que no tiene conciencia de la desviación de uno de sus ojos. He aquí,

pues, una explicación fácil del fenómeno diplopia.
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El aparato por mí construido, fig. 2., que podría llamarse «diplógrafo»

permite reproducir todas las variedades de diplopia en una forma gráfica

que facilita su comprensión.
Colocado en posición vertical, o sea con su eje mayor vertical, sirve

para la demostración de las variedades de diplopia horizontales; desengan
chando los resortes, de que están provistos lateralmente los círculos que re

presentau a los ojos, se reproduce el cuadro ne la parálisis de los abduc

tores a de los aductores y la variedad de la diplopia aparece en las venta

nillas verticales superiores.
Colocado en posición horizontal, o sea con el diámetro mayor horizon

tal, sirve para demostrar la desviación vertical de las imágenes; los resor

tes representan entonces a los músculos elevadores y depresores y las varie
dades de la diplopia aparecen en las ventanillas que ahora están en posición
vertical, las cuales se iluminan automáticamente y quedan descubiertas al

desplazar una corredera, que al mismo tiempo obtura las que habían servido

para la experiencia anterior.
Finalmente, la parte inferior del aparato, estando éste en la primera

posición, o sea vertical, sirve para demostrar los casos complejos en que

hay desviación horizontal, vertical e inclinación de las imágenes. Las va

riedades de diplopia aparecen, en una ventanilla central, que figura el ob

jeto, y en otras colocadas en la posición de los extremos de los trazos de

una X. Los resortes hacen el papel de los músculos oblícuos a de los rectos

superior e inferior, y en el centro hay una corredera cuyo objeto o función

es la siguiente: si se quiere reproducir un caso de diplopia producida por

la parálisis de un músculo oblícuo del OD, por ejemplo, recordando que su

parálisis, por ser abductores, desvía el ojo hacia adentro, hacia adentro se

desplazará la corredera y las imágenes aparecerán en diplopia homónima.

Lo contrario Se hace cuando queremos representar Ia diplopia por parálisis
de los rectos superior a inferior.

Delante de cada uno de los círculos que representan los ojos hay una

abertura o ventanilla, provista de su correspondiente obturador, que puede
iluminarse a voluntad con luz roja o blanca para significar la interposición
del clásico cristal rojo ante el ojo en experiencia.

Discusión:

DR. MENACHO : El modelo de aparato ideado por el Dr. Parrizas y cuya

presentación ante esta Academia le agradecemos todos los Académicos, es

muy ingenioso y cuanto contribuya a facilitar la localización de un diag
nóstico en las parálisis de los músculos extrínsecos del ojo, será de la mayor

utilidad para localizar el diagnóstico y para la aplicación de la electricidad

en los casos que haya de recurrirse a ella.

Pero hay que tener en cuenta que las diplopías pueden ser debidas a

la parálisis de un músculo o al espasmo o retracción de un músculo anta

gonista, para cuyo diagnóstico ha hecho un estudio muy interesante el
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Prof. Márquez, de Madrid, y/esto es mucho más difícil de poderlo poner
en evidencia con estos aparatos, y deseo que el Dr. Parrizas 10 pueda poner
en claro, 10 cual, no obsta para que opine que el Dr. Parrizas ha hecho una

obra que cou mucho gusto desearía haber sido su autor, a pesar de haber
construído otro, al cual el hecho de las diplopías por espasmo le quitó parte
de su utilidad. La utilidad de esta clase de esquemas sería completa si
sirviera para ambas formas de diplopia.
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PRESIDÈNCIA DEL DR. PEYRí

Trastorns digestius terapèutics.

pel Dr. J. ROIG l RAVENTÓS

Ens atrevim a anomenar trastorns digestius terapèutics els causats i

sostinguts per la mala actuació mèdica.

Avui la pediatria ha arribat a unes conclusions davant dels trastorns

digestius tan evidents que s'estalvien moltes malalties i se n'han escurçat
d'altres. El capítol de malalties digestives ha estat espurgat de moltes

errades i aclarit de moltes confusions i així la morbositat i mortalitat han

minvat d'una manera afalagadora. Es lamentable que aquestes conquestes
no hagin arribat a l'esperit dels metges. Per aquest fi ens proposem fer
una nota de divulgació per fressar-los el camí d'un treball més extens

que publicarem un altre dia.
Si ens recordem dels tractats que han passat per les nostres mans

quan acabàvem la carreta, fa més de 28 anys, no podem alliberar-nos

d'aquella figura que gràficament ens demostrava que les malalties diges
tives eren les que produïen més victimes i les que eren més freqüents
en la infantesa. Recordo que era una circumferència en la qual ocupaven
els trastorns digestius la major part.

..

Avui sabem que una gran part de trastorns digestius, per no dir la

major part, no són deguts a causes digestives, sinó a infeccions allunyades
de l'aparell digestiu.

Les dispèpsies que nosaltres ens atrevim a anomenar reflexes, carac

teritzades per vòmits i diarrees, es presenten gairebé sempre en totes les
malalties de la infantesa i moltes 'vegades amb anteríoritat als altres símp
tomes aclaratoris de la causa i això fa que el metge les interpreti com
exclusivament digestives i oblidi una exploración minuciosa de tot l'orga
nisme infantil.

El aparell digestiu, durant els primers anys de la vida, té una sensíbi
litat exagerada per a tots els trastorns que sofreix l'organisme

Una rinitis, una otitis, una reacció vacunal poden produir una dispèp-
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sia reflexa. No parlem d'afeccions més greus com una bronquitis i una

pielitis. Aquesta sensibilitat ens recorda un altre fet, ben important en

Pediatria, que passa amb el sistema nerviós, que també a vegades inau
gura la simptomatologia sense que la cansa l'a£ecti directament. Em refe
reixo a les convulsions, que moltes vegades són lea que obren la història
clínica d'una pneumònia, una pielitis a una otitis. Aquests darrers mesos

he vist quatre casos de pneumònies de vèrtex començades per convulsions
que han atiat els metges a fer una punció lumbar, tement que les tractava
d'una meningitus. Entre els que ens dediquem a Pediatria, la pneumònia
anomenada cerebral, que gairebé sempre és de vèrtex, és un motiu de

poder traquillitzar moltes llars aclaparades pel terrible diagnòstic prema
tur de meningitis.

Els infants que en ésser infectats del pulmó, reaccionen amb atacs d'e
clàmpsia són especialment els diatèsics espasmofílies i gairebé sempre aques
tes convulsions es repeteixen per altres malalties que a voltes s6n banals,
com una senzilla angina o un trastorn intestinal sense gravetat.

Aquesta hiperestèsia reaccional equival a l'esgarrifança de fred que
l'adult ens explica amb precisió i esverament. L'infant no Ia' pot explicar
amb paraules i la demostra biològicament. En Pediatria podem afirmar
que, clínicament, una convulsió és un esgarrifança del fred cerebral, El
metge que pronunciï Ia paraula meningitis, abans de fer una exploració
completa davant d'un cas de convulsions, es possible que hagi de rectifi
car la seva primera impressió clínica. No fa gaire temps vaig ésser cridat
per fer una punció lumbar, i un cop fet el diagnòstic d'Ulla penumònia
de vèrtex, va costar una mica poder convèncer la família de la inutilitat
de la punció, sense comprornetre el prestigi del metge.

La hiperestèsia nerviosa, demostrada per les convulsions, és compara
ble a Ia hiperestèsia digestiva demostrada clínicament pels vòmits i diar
rees, sense causa digestiva.

El trastorn digestiu antiperistàltic, representat pels vòmits, i el peris
tàltic, representat per la diarrea, no és altra cosa que Una esgarrifança di
gestiva. Dit amb altres paraules: l' esgarrifança cerebral i l' esgarrifança
digestiva són dues causes d'error diagnòstic molt freqüents. I si em per
meteu una fórmula que uneixi les dues idees direm que: la conaruisiô és
al sistem aneroiôs, el que la diarrea i vòmits s6n a l'aparell digestiu.

Davant+d'aquesta fórmula clínica, el metge ha d'explorar minuciosa
met el malalt per no establir una terapèutica digestiva, en un lloc on no

hi ha la causa i de passada pecar d'omissi6 no tractant Ia malaltia que
produeix la dispèpsia reflexa.

La primera idea que segueix a la falsa dnterpretació del valor de l'es
garrifança digestiva, és la prescripció d'un purgant. Els calomelans han
ocupat, fins fa poc, un tron que semblava perdurable. Fa anys que no he
receptat els calomelans, seguint Ia norma establerta pels mestres alemanys
que ni tan sols els anomenen. Tots ens recordem de les colitis produïdes per
una dosi de calornelans que, sia per exageraciô del metge, sia per suscep-
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tibilitat de l'infant, durava molt de temps, podent aplicar aquella dita

popular que «és pitjor el remei que la malaltia».
El purgant ideal per a la infantesa és el que sols augmenta el peristal

tisme intestinal, sense augmentar les secrecions intestinals. Els purgants
salins i els dràstics, que provoqueu una gran secreció intestinal, en Ia

infantesa, no han d'usar-se. El budell dels infants representa una resclosa
entre el líquid protoplasmàtic i la llum de l'intestí. La paret intestinal ha
d' absorbir i contenir. L'aigua és un element arquitectònic dels protoplas
mes infantívols i el metge, amb les seves indicacions terapèutiques ha de

procurar que no fugi a través de la pared intestinal, si no vol veure's sor

près per tots els inconvenients d'una deshidratació perillosíssirna. Es in
dubtable que un purgant, si a més d'augmentar el peristaltisme provoca
un corrent del plasma did teixit cap a la llum del budell, ultrapassa
la seva missió terapèutica per caure en una acció perniciosa. Avui no

coneixem la dosi purgativa que sols buida els budells dels excrements

que contenen o sia la dosi que anomenarem excremeniicia. Per això,
sempre que es cregui convenient administrar un purgant, en lloc de fer-bo
amb una sola dosi convé fer-ho amb diverses repetides per intervals llargs,
i d'aquesta manera poden graduar millor Ia seva acció i aturar-la abans
de fer que una dosi excrementícia es torni una dosi plasmàtica, que és
la que pot produir una deshidratació.

Per conèixer la graduació evacuadora, cal tenir present que les diarrees

podrien dividir-se en diarrees excrementicies: intestinals i metabòliques,
o també plasmàtiques.
podrien dividirse, en diarrees excrementícies, intestinals i metabòliques,
empatx i caracteritzada per deposicions espesses, sense productes de se

creció intestinals, ni serositat.
El tipus de diarrea iniesiinols és la la que es presenta en Ia colitis i

caracteritzades per una gran quantitat de productes intestinals, com és el

moc, la sang i el pus. Podria també anomenar-se diarrea de paret intestinal.
El tipus de diarrea metabòlica o plasmàtica és aquella que es presenta

en la toxicosi i còleres infantils, caracteritzada per estar gairebé formada
de sèrum o plasma, que passa dels teixits al budell, produint un corrent
invers al de l'absorció fisiològica, perquè el budell ha perdut la seva acció
de barrera o resclosa .Es aquella diarrea acuosa o serosa, semblant a Ia que
.es presenta en els colèrics. .

Aquesta classificació de les diarrees proposada per nosaltres, ens faci
lita la interpretació clínica que ha de conduir-nos a una terapèutica eficaç.

El calomelans provoquen diarrees excrementícies i moltes vegades
diarrees intestinals secretòries. Per aquest motiu han de refusar-se en

moltes criatures. Tot aquell moc intestinal que dura dies, és Ia revelació
d'nna agressió terapèutica que hem d'evitar, per fugir del perill d'arribar
a Ulla diarrea plasmàtica, que ens conduiria fàcilmente a una deshidratació
o un trastorn nutritiu greu. Nosaltres devem, en alguns casos, evitar que
el budell absorbeixi elements perniciosos, però sempre respectant la fun
ció de resclosa de l'intestí.

La purga sistemàtica, davant de totes les malalties és una actuació
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que ja és hora que es deixi com un fet 'arcaic. El perill per al metge està en

els familiars de l'infant, que no sols li demanen una purga, sinó que

si el malalt no es posa bé, li fan retret de Ia seva omissió. Fa esgarrifar
la quantitat de purgants inútilment adminístrats i de deposicions inútils

que s'han provocat.
Acabarem aquesta qüestió dient que un purgant, en Ia primera infan

tesa no és un remei inofensiu i que cal una profunda reflexió clínica

abans de decidir-se a administrar-Io,

Una altra demostració de la hipersensibilitat de la mucOSa digestiva és

la diarrea produïda per la fam. Es un fet clínic demostrar cada dia, que

un infant hipoalimentat té trastorns de ventre que indueix a molts metges
a receptar un purgant. Si això és acompanyat que l'infant plora de gana

i que els familiars interpreten sempre per mal de ventre, es fa un cercle

d'error que empresona tots els que volten l'infant. Aquestes dispèpsies
de fam tenen un símptoma que no falla gaires vegades. L'infant plora
més cap al tard, quan les mares tenen menys quantitat de llet, que al matí.
No cal dir que el guany de pes és sempre inferior al normal i que la

pesada abans i després de mamar, descobreix una quantitat de llet insu
ficient. En aquests infants, el purgant acaba de complicar el cas augmen

tant el peristaltisme i trastornant la funció absorbidora de l'intestí que

condueix a una minva del guany de pes.
Els vòmits, són també una altra manifestació de l'hiperestèsia digestiva,

tant per la quantitat com per la qualitat de la llet. Una llet massa grassa

pot produir-los, fins a fer confondre el quadre d'una estenosi pilòrica per

hipertròfia del pilor. Els vòmits també es presenten en infants hipoali
mentats, com les diarrees de fam. Altres vegades, les manifestacions de

la hipoalimentació, en lloc d'ésser protestatives, amb intensificació del

peristaltisme que produeix els vòmits i la diarrea, es manifesta per

símptomes d'atonia intestinal i llavors la mateixa causa provoca restren

yiment. Un infant que no guanya pes i que pateix restrenyiment és un

infant que pateix gana.
Els infants que pateixen vòmits, diarrees i restrenyiment produïts per

hipogalàcia arriben al nostre consultori amb receptes de laxants o purgants.
No cal fer un gran esforç mental per a comprendre que, en aquets casos,

aquests remeis són completament contraindicats, perquè augmentant el

peristaltisme, dificulten l'absorció dels aliments i contribueixen a la pèrdua
de pes. En aquests infants, cal preocupar-se d'afegir aliment, en comptes
de fer-lo evacuar.

El metge davant d'una deposíció anormal purga sistemàticament, i un
purgant és una fuetada cega que pot fer perdre el poder contentiu de Ia

paret intestinal, invertir el corrent plasmàtic i trastornar la nutrició dels
infants.

Un altre lot de malalts, vénen amb trastorns dispèptics fermentatius,

que són interpretats com indigestions i són tractats amb laxants per tenir
ben net l'aparell digestiu i combatre la causa de la diarrea. Aquests in-



ANNALS DE�L'AcADÈMIA�DE MEDICINA DE BARCELONA 173

fants que tenen el peristaltisme hiperactivitat per les acideses de la fermen

tació, amb els laxants perden de pes i empitjoren. Està a la nostra mà i en

el recó de món més isolat poder combatere la diarrea solament alimentant

en lloe de purgar. El remei no està en la farmàcia, sinó en el mercat.

Les deposicions dels infants, amb dispepsia fermentiva, fan tornar roig
el paper de tornassol blau. Si els feculents no estan ben modificats, una

gota de tintura de iode dóna una coloració blava de midó sense pair, i la
presència de bombolles a la deposició ens demostra que hi ha un procés
fermentatiu. Solament suprimint les fècules i els sucres, amb un canvi

d'alimentació, els infants guareixen gairebé sempre. Hem observat que

la patata, en el nostre país, és una de les causes més freqüents de dispèpsia
fermentativa. Es podria descriure una endèmia dietètica de la nostra

terra, on es considera completament inofensiva i es dóna amb massa fre

qüència i masa prematurment als infants. Els sucrats també tenen una

gran participació en les dispèpsies fermentatives, ja que gairebé tots els

preparats a base de farines, van acompanyats de sucre en gran proporció.
Cal denunciar com una altra falta de tècnica, la prescripció del ceregumil
i similars i dels preprats làctics, que formen el programa terapèutic que

amb una monotonia i per una ignorància lamentable, actuen, renunciant a

les bases de la dietètica actual que tenen una eficàcia sorprenent. Les llets

albuminoses, adrninistrades amb oportunitat i sobretot amb insistència, han
canviat totalment el panorama clínic allunyant aquelles tempestes que anys

enrera deprimíen el nostre esperit die metge atuït per tants casos greus.

Als infants criats amb lactància artificial, se'ls presenta un trastorn

alimentari que els porta a una distròfia Iàctea, Un infant sa, que pren

1111a net sana amb excés, o bé ha sofert un trastorn agut o parenteral,
a bé ha estat alirnentat amb rnassa farina, en lloc de guanyar de pes,

s'atura i pateix restrenyiment. D'altres ja presenten, congènitament, una
tolerància limitada per la quantitat normal de llet de vaca que els pro
dueix un trastorn alimentari. En aquests casos es posa en evidència que

els infants són uns malalts de la nutrició i no uns malalts de l'aparell
digestiu. La seva gràfica s'atura i els símptomes intestinals es limiten

a mutacions de les deposícions que, moltes vegades, indueixen els familiars

i metges a adrninistrar purgants.
En aquets malalts, les deposicions són més consistents; en lloe d'ésser

grogues esdevenen grises, sòlides, seques; el restrenyiment domina la

simptomatologia general, fins a presentar-se sols una deposició cada tres

a quatre dies. Aquesta deposició seca, gris, alcalina, pudent, va seguida
d'aturament de pes. I cosa notab1e, davant la primera temptació d'mig
mentar la llet de vaca, en lloe d'augmentar de pes, disminueix. Això

sense que hi hagin pèrdues alimentàries antiperistàltiques amb vòmits,
ni peristàltiques amb diarrees. L'aparell digestiu deixa al metabolisme, a

la bàscula i al sistema nerviós, que portin Ia veu dels símptomes clínics

que ell sols insinua vagament.
Llavors vénen els trastorns del repòs: l'infant dorm malament, té mal
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humor, perd el color rosat de la pell, la turgència cutània i el to muscu

lar. L'orina és sovint amoniacal i abundosa, i la suor es fa evident.

Si pensem una estona, les nostres reflexions ens portaran la imatge
clínica de l'adult afectat de diabetes el qual no té cap trastorn digestiu;
menja mes, orina més i perd de pes. Evoquem aquesta imatge patològica
per gravar ben clarament que aquests casos no són malalts de l'aparell
digestiu, sinó que ho són de la nutrició i que una intervenció mèdica
intentant tractar l'aparell digestiu amb la falsa idea d'una indigestió o de
combatre un restrenyiment, no sols fa perdre un temps preciós, sinó que
provoca un trastorn digestiu, que pot agravar el trastorn nutritiu. En
aquesta distròfia làctea, Ia missió prudent del metge és evitar els trastorns

digestius, especialment no aumentant el peristaltisme i les pèrdues d'ai

gua, amb l'acció dels purgants.
Les manifestacions secundàries de la distròfia làctea són el raquitisme

i les convulsions. Sembla que el mecanisme biològic d'aquesta desviació
del metabolisme és causada per la grassa continguda en l'alimentació, ja
que tot just es disminueix i és substituïda per hidrats de carboni, milloren
i fins guareixen aquests trastorns. En efecte, en l-infant normal la quan
titat de grassa en les deposicions és d'un 18 per 100, i en els distròfics
és d'un 48 per 100. Al mateix temps, el metabolisme de les sals de calci i
magnesi està invertit. S'eliminen més que s'ingereixen i aquesta hemorrà
gia càlcica ens explica la freqüència, en els distròfics, del raquitisme i de
les convulsions. Aquests infants que podríem dir que són malalts per
carència hidrocarbonada, sistemàticament són tractats amb ènemes i pur
gants, tant pels familiars com pels metges, ja que el restrenyiment és el
símptoma digestiu que desvia la interpretació clínica.

Al costat dels infants amb distròf" 'er la llet de vaca, cal recordar-nos
per un instant del infants amb distròfia causada per les farines. Aquest
tipus clínic no és freqüent al nostre país, però cal tenir-lo en compte per
què a voltes es presenta amb restrenyiment que pot desviar l'acció mèdica
cap a l'error nefast de purgar-los. La fam d'albúmina, la retenció d'ai
gua, la manca d'immunitat, fa que ",·mests infants siguin vulnerables i,
en canvi, són susceptibles d'una diE-';·,. ca salvadora si el diagnòstic es fa
amb oportunitat clínica.

No són malats de l'aparell digestiu, sinó de la nutrició, com els dis
tròfics per la llet de vaca.

L'aparell digestiu, no sols reflexa, com si fos un estany, les imatges
de la nutrició, de les infeccions parenterals, sinó també de les constitucions.

Aquest és un altre escull per al metge. Les dues constitucions que cal
tenir presents són l'exsudativa i la nerviosa. En la primera, cal recordar
que hi ha compresos aquells infants que arriben al despatx amb una rica
sistomatologia cutània: Presenten saborrea del cuir pilós, costra làctia,
estrofolus, intertrigo. Rics en simptomatologia mucosa: llengua geogràfi
ca, catarres recidivants de les vies respiratòries (rinitis, faringitis, otitis,
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bronquitis, asma); flictenes, balanitis, vulvitis. Exuberanis d'òrgans 'lim
foides: timus, melsa, amígdales, folicles intestinals.

Amb els noms d'estats limfàtics o tímic-limfàtic i d'hàbit pastós, s6n

etiquetats clínicament aquests ínfants i tenen un aparell digestiu propici
al peristaltisme exagerat i a les fermentacions amb deposicions nombroses
i fluïdes que s6n la preocupació de les mares i el descredit de les dides
que els crien. En aquests casos, un augment d'albúmina guareix el tras
torn digestiu i, en molts casos, cal esperar que l'infant sigui més gran
per a intentar un altre tractament. Al final del tercer mes, és el moment
d'instituir una alimentaci6 addicional substituint una sola mamada per
un aliment a base de llet de vaca o llet descremada i sopa de malta. La
gran temptaci6 és, en aquests casos, instituir una alimentaci6 artificial
perquè sembla que és millor tolerada i perquè la bàscula dóna un bon
guany de pes, però això és una aparença perillosa, perquè val més un pes

discret, guanyat amb llet humana, que un guany apoteòsic amb lactància
artificial. Amb la lactància natural, obtenim la immunitat pròpia del nen
de pit que en aquests casos és un tresor clínic imponderable.

Finalment, es veuen amb freqüència jnf�nts amb diàtesi neuropàtica
que s6n afectes de píloro-espasme i vòmits habituales i que clínicament
es caracteritzen per ésser infants que no dormen bé, estan sempre ne

guitosos, són ploraires i estan prims i són molt impressionables a les
sensacions visuals i auditives. Molts d'ens tenen faringo-espasme i vòmits
habituals. En aquests infants, no cal donar molta importància als tras

torns digestius com s6n: els vòmits, el restrenyiment i la mateixa diarrea.
En aquests, com en els afects de diàtesi exudativa, les deposicions dis
pèptiques i Ia diarrea no han de tractar-se amb purgants ni períodes de
dejuni, ni astringents.

Resumint, doncs, aquestes notes clíniques, hem de començar per afir
mar que, davant d'un infant amb trastorns dispèptics, cal fer una explora
ció minuciosa amb tots els mitjans clínics de què disposem: en una naraula,
cal fer una història clínica conscient i completa, especialment explorant
els antecedents hereditaris (dispèpsies humorals: per sífilis i tuberculosi)
i de tot l'organisme de l'infant, i després fer una profunda i serena reflexi6
clínica. Recordeu-vos que la bàscula és el termòmetre de la nutrici6, i que
sense la bàscula és comnletament impossible iniciar una actuació ben feta.
Explorar solament I'aparell digestiu d'un infant i receptar rutinariament :

un purgant, un desinfectant intestinal bacteriològic, i un aliment com el
ceregumil i els seus imitadors; parlar de la possibilitat que la dentici6
sigui la causa del trastorns digestiu, és la silueta de la ignorància mèdica
més vergonyosa de la medicina catalana. Tant ho creiem així, que creiem
arribada l'hora que les entitats científiques alcin la veu propagadora de les
conquestes de la pediatria moderna perquè arribi a tots els horitzons de
la nostra pàtria, per orejar els esperits dels nostres companys i elevar-los
fins al nivell diznificador, que tot seguit beneficiarà amb una minva de
mortalitat infantil. Nosaltres hem fet quelcom en aquest sentit publicant
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llibres i monografies, i, avui, amb molt bon encert, els doctors Goday i

Carbonell han posat a l'abast del metge general, les normes de la visió

clínica moderna dels infants. Cal només una mica de bona voluntad per

a emprendre la croada i acabar amb les trastorns digestius terapèutics que

són provocats per una desorientació mèdica i social.

No podem deixar de citar amb un gran respecte i admíració l'obra del

professor Dr. Walter Birk, de dues-centes vuitanta pàgines, traduïdes al

castellà i editada per Ia casa Editorial Internacional, que és una meravella

de claredat i concisió i de bon sentit clínic.

Resumint, direm que:
1. Anomenem trastorns digestius terapèutics aquelles modificacions

dígestives dels infants provocades per una acció mèdica desviada de Ia

tècnica actual, que gairebé sempre es limita a purgants innecessaris i molts

cops perjudicials davant de trastorns digestius mal ínterpretats.
2. El metge no pot receptar un purgant sense fer prèviament una

reflexió mèdica profunda i després d'una exploració minuciosa.

3. Les causes que més sovint desvien l'actuació mèdica són ers 'Vòmits,
diarrees i restrenyiment. Tots aquests trastorns són tractats amb purgants
sense tenir en compte que hi ha: vòmits per hipoalimentació; vòmits per

excés; per piloroespasme (que demostren una diàtesi nerviosa}, i vòmits

per reflex digestiu (dispèpsia reflexa, causats per una infecció llunyana
a l'aparell digestiu).

4. El restrenyiment és un altre trastorn que preocupa rnassa el metge
i els familiars. En els infants que mamen, encara que Ia deposició no sigui

diària, si guanyen de pes, no cal preocupar-se. Encara que passin dos dies

sense anar de ventre, no passa res. Cal mirar primerameut el restrenyi
ment com una conseofiència d'una insuficiència alimentària i aclarir, amb

Ja bàscula (doblé pesada), les sospites qne això ha despertat.
5. Les diarrees delaten les sezíients agressions infantils: la hipoali

mentaci6 produeix les deposicions mucoses i massa líquides anomenades

deposicíons de fnm oue es zuareíxen afegint aliments, en Iloc de fora

gitar-los amb els purg-ants: l'essmrriiança di.¡¿-estiva, causada per una

infecció parenteral (coriza, pielitis, pneumònia, otitis, angina, etc.) , pro

voca diarrees; les diàtesis exudatives i nervioses, també causen diarrees

i, a voltes, restrenyiment.
Per a diferenciar els trastorns digestius, reflexos, cal tenir en compte

que en un trastorn alimentari pur, Ia febre Clue en aquests caS0S és gairebé
sempre d'origen alimentari, minva i cedeix tan bon punt es suprimeix
I'alíment : al contrari, en un trastorn alimentarí parenteral, la tempera
tura es modifica DOC, o no es modifica per un dia de dejuni intercalat.

Considerant 1'lnfant com un hiperestèsic de l'aparell dig-estiu i d"un
organisme mo1t vulnerable en b seva cornposició hídrica, la terapèutica
serà basada en tres accions mèdíques: buidaiee

, rei'òs i canvi d)ali
meniaciô,

Com que el buidatge es fa gairebé sempre espontàniament i amb 5U-
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ficiència, la nostra conducta expectant serà la més beneficiosa. Els vòmits
i la diarrea ens estalvien els enutjosos lavatjes d'estómac recomanants, i
els purgants perillosos. Són molt pocs els autors que administren purgants,
i si ha fan, és al principi i sols amb oli de ricí. Els calomelans, fa molt de
temps que han estat desterrats de les obres modernes de pediatria.

El repòs de I'aparell digestiu és l'arma de combat predilecta dels tras

torns digestius. La substitució de l'aliment per líquid, a la dosi indispen
sable de 150 grams per quilo i per dia, és la millor recepta que podem
prescriure per a un infant que té diarrees. I/organisme de l'infant és com

les flors que s'emmusteixen si no són posades en un gerro amb tota l'aigua
necessària. Les diarrees plasmàtiques que deshidraten l'organisme són
perillosíssimes. Procurarem no estimular el péristaltisme amb purgants
que trastornen la funció contentiva de la paret intestinal i li procurarem
tota l'aigua necessària per no pertorbar el metabolisme dels líquids i de
les sals, i complirem la primera indicació indispensable per a garantitzar
un guariment.

Si 'l'infant és un hiPersensible de t'apareli digestiu, és també un hiPer
sensible del meiabolisrne dels líquids.

Tenim a la nostra mà una resclosa química que ens permet graduar la
retenció dels líquids que han de restar dins de l'organisme.

Així, doncs, després de fer reposar l'aparell digestiu i proporcionar la
dosi hídrica indispensable, podem fixar aquests líquids amb l'administra
ció de sals sòdiques, càlciques i potàsiques, La dosi salina fixadora ha
de prescriure 's vigilant e� pes dels infants. No és rar el fet que un infant
sotmès a sèrum Ringer compost d'aigua 1000, clorur sòdic 7, clorur potàs
sic 0,10, i clorur càlcic 0,20, guanyi tres-cents grams en un dia i fins
arribi a presentar edemes. Els infants que retenen el sèrum han de prendre
la dosi hídrica amb el control de la bàscula. .Convé que les cèllules tinguin
tota l'aigua necessària per a conservar llur vitalitat, però no és convenient
inundar-les. Nosaltres procurem donar una quantitat de sèrum similar a

la quantitat de pes perduda, dosi de restauraciô hídrica, i per no arribar
els edemes per inundació, seguim la norma estblerta pe rLuts i adminis
trem el sèrum de Ringer barrejat amb te lleuger, camamilla o fonoll, o

amb aigua d'arròs espessa.
Ha passat a ésser una norma fonamental la supressió sistemàtica dels

sucres, ja que les diarrees fermentatives constitueixen una de-Ies causes

més freqüents dels trastorns digestius. Sistemàticament hem de considerar
e Isucre contraindicat, ja que, a més, és causa de pirèxia. La febre del
Sucre. No és suficient, per a suprimir els sucres, que el metge decideixi Ia
seva conducta davant del paper de tornasol, ja que una sola exploració no

basta. Hi ha deposicions que són al mateix temps en una part àcides i en
altres alcalines. Hi ha casos en el quals les primeres deposicions del dia
són lligades i neutres, i les altres són desfetes i àcides. Es comprèn que
una deposició peristàltica que ha passat de pressa per l'aparell digestiu,
no ha pogut neutralitzar-se amb el repòs en la part baixa del dit aparell.
A més, la quantitat exagerada de mucositats és causa d'una falsa alcali
nització de les deposicions. Per això, hi ha pràctics que no es preocupen
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gaire de les reaccions del paper de tornassol i prescriuen qes llets albumi

noses, ja que moltes vegades les deposicions, en les parts més altes de

l'aparell digestiu, són àcides i, en arribar a la part baixa, són alcalines.

Fermentacions clínicament mudes. Seguint Ia conducta de molts pràc
tics, després de fer una dieta hídrica, vigilant molt la dosi salina, amb la

bàscula i el termòmetre (febre de les sals), administreru, en les dispèpsies
reflexes o parenterals, les llets albuminoses.

El sucre és la llenya i els microbis són el caliu. En donar sucre als
infants amb dispèpsies fermentatives, s'abranden les flames de la fermen

tació, representades per diarrees temibles.
Les dietes de fam i les hídriques no han de prolongarse molt de temps

perquè la inanició disminueix la immunitat.
Per a seguir les normes de la dietètica, hem de recordar l'esquema

biològic de l'infant, que cal aprofitar, abans d'anar a la farmàcia.

L'esquema està representat per l'antitesi biològica següent: la fermen
tació dels hidrats de carbon i Ia descomposició de les albúmines per les
bactèries està en pugna. La putrefcció de les albúmines (acció proteolí
tica) es fa en un medi alcalí. La ferrnentació dels hidrats de carbon es fa
en un medi àcid (acció fermentativa). Està en la nostra mà aprofitar aquest
esquema bioquímic per orientar-nos davant de les indicacions terapèutiques.

Amb certa timidesa, podrem dir que, davant d'una diarrea plasmàtica,
el sèrum és el que ha de tenir un primer paper terapèutic, per a restaurar
les pèrdues hídriques. Davant d'una diarrea excrementícia, les llets albu
minoses tenen llur lloc ben definit, i davant de les deposicions intesiinals
(colitis), moltes vegades els hidrats de carbon tenen llur lloc terapèutic.

El problema dels greixos en terapèutica infantil no té la transcendència
que té la supressió dels suer-es i l'augment dels compostos albuminoides.

Dit amb una frase vulgar, direm que els greixos són uns elements
oportunistes. Segueixen la majoria. Tenen una acció ambivalent. Quant es

troben amb una tendència al restrenyiment, el refermen amb la formació
de sabons, i quant es troben amb fermentacions, les reforcen amb els àcids
que originen. Birk té un esquema que no s'oblida fàcilment:

Albúmines Greixos Hidrats de carbon

Putrefacció
_________________ I

.

L.. � Fermentacions

Restrenyiment Diarrees

L'estat actual de Ia Pediatria és d'una constant evolució i no fóra es

trany que a aquestes regles actuals del repòs, dosi reparadora de l'aigua
i dosi frenadora de les hemorràgies seroses intestinals, i del canvi d'ali
ment, el dia de demà es modifiquessin,

'

Avui, podem dir que després de seguir aquestes bases esquemàtiques
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de tractament, d'haver-nos oblidat dels calomelans que amb un classicisme

inoportú encara s'obren pas en les històries clíniques, i de fer sistemàti

cament una exploració clínica de tot l'organisme, prescindint dels símpto
mes digestius, que tantes voltes ens desvien de nostres actuacíons serenes

i encertedes, estem convençuts qu hem avançat molt.

Aquest tractament modern del trastorns digestius té un enemic írrecon

ciliable : la incultura del poble. Gravita en tota la societat l'error que la

dentició és la causa de molts trastorns digestius. Aquest error és assentit

vergonyosament per Ia classe mèdica que, signi per a alliberar-se d'expli
cacions etiològiques que no pot explicar, sigui per ignorància, contribueix
al fet que la societat no s'alliberi d'aquest error funest. A més, la complí
citat de la classe farmacèutica, que ofereix una munió de remeis (denti
cines), acaba de fer una muralla d'ignorància que volta l'infant i l'empre
sona i l'allunya de tots els avanços de la pediatria. Quant el puericultor
arriba a la casa, després de complides les indicacions dels familiars, met

ges i apotecaris, l'infant ja és un malat amb lesions evitables de molt di
ficil guariment.

Totes les reflexions fetes en aquest treball es referixen a infants de

la primera infància.

Per a finir aquest treball de divulgació, direm que el concepte biològic
d'un infant és el següent:

Es un hiperestèsic digestiu amb els reflexos exaltats.

Que la majoria de trastorns digestius són reflexos d'altres malalties de

l'organisme allunyades del dit aparell.
Que els vòmits i les diarrees moltes vegades no tenen altre valor clínic

que una esgarrifança digestiva.
Que el metge ha de considerar aquests trastorns com enganyadors, fins

que no trobi cap causa, després d'una minuciosa i sistemàtica exploracíô
del malalt.

Que l'infant és sensible a la set plasmàtica i que I'administraciô d'e la

quantitat d'aigua és una indicaciô vital.
Que els purgants innecessaris representen, clínicament, una sagnia se

rosa, que pot invertir el metabolisme dels líquids, fent perdre el poder
contentiu de la paret intestinal.
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Sessió científica del dia 22 de maig de 1933

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Sobre el diagnòstic bacteriològic de la tuber

culosi infantil per la inoculació del contingut
gàstric al cobai.

pels Drs. LL. SAYÉ, RITA SHELTON i J. DOMENECH ALS/NA

En 1927, Armand-Delille i Vibert donaven a conèixer els resultats que
havien obtingut aplicant l'homogenització a la recerca clel bacil tu

berculós en el contingut gàstric dels nens, seguint el mètode indicat per
Meunier en 1898. De 110 casos, obtingueren el voltant d'un 30'9 per cent
de resultats positius. Dos de nosaltres, posant en pràctica aquest mètode,
hem registrat igualment resultats favorables i molt significatius : però, amb
mires a atenyer el màximum de seguretat en els casos d'homogenització
negativa, hem practicat sistemàticament Ia inoculació al cobai, i en 1928

publicàrem les nostres primeres recerques relatives a 34 nenes l'edat de
les quals oscilava entre onze mesos i deu anys. Hem trobat així bacils en

casos d'infiltracions pneumòniques de nens de pit, en infiltracions pneu

mòniques regresives o epituberculoses, en infiltracions perihiliars en fase
de reabsorció i en casos sense cap síntoma clínic amb simple anèrgia po
sitiva en Ia segona infància. Desitgem insistir aquí sobre Ia significació clí
nica i epidemiològíca d'aquests resultats que obliguen a considerar com

netament contagiosos els nens de pit i els nens més grandets afectes de
processos pulmonars severs, i contribueixen a fer versemblant la fre
qüència dels contagis tuberculoses entre nens, gràcies a un mecanisme
fins ara insospitat o desconegut. Armand-Delille ha pogut reunir 500 ob
servacions aplicant la seva tècnica. En els casos de broncopneumònia
caseosa, obtingué 10 per cent de resultats positius i, en els casos de radio
grafies positives suspectes de tuberculosis, 60 per cent.

Poulsen, Opitz, Friedlander, Philipsson, Zabrano, Kerestzuri, Clau
sen, Nordwall, Collis i Brockington, J. i P. Zeylaûd,' d'altra banda, han
publicat recentment els resultats de 910 observacions de nens tuberculo-
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sos o suspectes, fins a quinze anys, en els qual? hau obtingut 373 resul
tats positius: 40 per cent.

Alguns autors han realitzat la prova, fent dos o tres exàmens amb

pocs dies d'interval, i el tant per cent de resultats positius obtingut és
més elevat que amb un sol examen.

En conjunt, resulta de tots aquests treballs que el tant per cent de
resultats positius obtinguts té sobretot relació amb Ia naturalesa dels ca

sos i amb l'edat dels individus. En els processos pulmonars severs, el tant
per cent ariba a 90 - 100 per cent; en els altres, més benignes, 30-40

per cent. En la primera infància aquestes xifres són elevadíssimes : 75-100
per cent. En les tuberculosis extrapulmonars, Opitz obté, en 34 nens,
50 per cent de resultats positius: aquest darrer autor ha estudiat especial
ment la constància i la durada de l'eliminació dels bacils: ha observat un
gran nombre de casos amb 6 i 8 resultats positius durant dos anys. Les
recerques efectuades fins ara permeten d'excloure l'origen extrapulmo
nar dels bacils eliminats.

Nosaltres mateixos hem estudiat 146 nens, des de la naixença a I'edat
de deu anys, 107 dels quals etten tuberculosos. La inoculació fou positiva
en 44 (41 per cen). Després d'haver agafat 'el suc gàstric en les condicions
habituals, es coloren pel mètode de Ziehl-Neelsen uns frottis d'esputs.
Si aquest primer examen és negatiu, hom centrífuga ,i renta el sediment,
i el tracta per l'àcid sulfúric diluït: després d'haver-lo rentat altra ve

gada hom l'inocula als cabais i sacrifica els animals al cap de cinc o sis
setmanes.

Heus ací els resums de les nostres experiències:

NENS AMB AL·LÈRGIA POSITIVA

NOMBRE RESULTATS

d 'observacions
....---

... --.....

Positius Negatius

De o a I any 16 12 29

De I a 2 anys 20 12 8

De 2 a 4 anys 34 5 29

De 4 a 10 anys 36 18 21

CON'l'AGI. - Dels 44 casos positius, en 14 el contacte intrafamiliar
havia -estat massiu; en 12, paucibacillar ; en 18, no hem pogut determi
nar l'origen.

AL'LERGIA. - En 1 cas, la bacilloscôpia fou positiva des de la fase

preallèrgioa, perô el nen presentava una imatge preumònica inicial. Dues
setmanes després, I'allèrgía es tornà positiva. En la gran majoria dels
casos positius I'allèrgin fou molt intensa.

SÍMPTOMES GENERALS I FÍSICS. - Gairebé tots els nens, especialrnent
en la primera infància, presentaven alteracions més o menys pronunciades
de llur estat general. La majoria d'ells no tenien febre: en 6 no hem

pogut descobrir Cap signe clínic d'infecció. En 5 l'estat físic era perfects
ment normal. 22 presentaven infiltracions pulmonars denses, rarament
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associades a exsudacions. En 17 casos hem constatat signes catarrals
difusos.

TIPUS CLINICS I RADIOGRAFICS

RESULTATS

Positius Negatius Totals

1. -Processos pulmonars ulce-

rosos. 12 O 12

II.-Processos pulmonars aparent-
ment no ulcerosos. 7 2 9

III. -Adenopatia tràqueobronquial
discreta 3 20 23

IV.-Adenopatia t r
à

q u e o b r on-

quial amb infiltracions pe-
rihiliars 8 19 27

V.-Adenopatia tràqueobron-
quial amb infiltracions pe-
rihiliars 2 3

VL-Adenopatia tumoral amb in-

filtració perihiliar . o

VII- Processos regressius d'ori-

gen parenquimatós o ade-

nopàtic 6 IS 21

VIII. - Infecció activa. o

IX.-Tuberculosi osteo - articular

amb infiltració perihiliar. O

X.-Tuberculosi osteo - articular

amb atelectàsia lobular i o

infiltració perihiliar
XL-Procesos hematògens benig- o 4 4

nes

XII.-Procesos hematògens malig-
nes o

XIII.-Processos no tuberculosos. o 39 39

XIV.-Processos mixtes. 3 o o

Aquest quadre resumeix els resultats obtinguts. En les infiltracíons
primàries (I, II), hem remarcat una proporció considerable de resultats
positius: 19 en 21. En les infiltracions perifocals, secundàries (IV), la
proporció també és important, així com en els processos regressius.

Coneixent la gravetat dels processos lligats a la primoinfecció del nou
nat, no ha de sorprendre'ns la presència freqüent del bacil en el contingut
gàstric en els casos' d'infiltracions pulmonars. Aquestes infiltracions no

coincideixen pas sempre amb l'existència de lesions ulceroses. Excloent els
casos manifestament deguts a atelectàsies lobulars, les infiltracions epi
tuberculoses o pleuropulmonars regressibles ens han denat 7 resultats
positius entre 9 malalts. Els casos mixtes corresponen: un a una atelec-
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tàsia congènita amb pulmó poliquístic que es tuberculitzà posteriorment,
un a un abscés del pulmó, i un altre a un abscés pulmonar consecutiu a

un empiema interlobular. La fosa del teixit pulmonar després d'aquests
processos féu, probablement, aparèixer bacils en el contingut gàstric des
del començ del procés destructiu causat per Ia lesió tuberculosa.

Agrupant, segons llur gravetat, els casos estudiats, els resultats obtin

guts són els següents:

NOMBRE
d 'obscrvacíons

OBSERVACIONS
----�--.-----....

positius p.xoo

Processos greus (I, XII). . . .

Processus mitjanament greus (II, IV,
VI, IX, X) . . . . . . . .

Processos benignes o sense signes
clínics (IU, V, VII, VIII, XI) . .

13 100

39

10 19

Opitz ha pogut, en casos d'infiltracions primanes, provar que l'elimi
nació bacillar persistia durant dos anys: Wallgren, en infiltracions peri
hiliars, en I'eritema-nudós, durant sis a set mesos. Nosaltres, en una nena

de set mesos amb adenopatia tumoral i dnfiltració perihiliar, hem fet un

primer examen positiu en 1929. Un segon examen practicat tres mesos més
tard, quan havia començat la reabsorció del procés, encara resultà positiu.
Quatre anys després, en mars de 1933, després de la desaparició de tot

signe d)infiltració de l'hili amb signes de calcificació inicial) un nou exa

men del contingut. gàstric ens ha donat igualment un resultat positiu.
D'ençà quatre anys, en el nostre dispensari, apliquem gairebé siste

màticament la crisoteràpia al tractament dels processos tuberculoses greus
en el nen, bacillífer o no. Procedim igualrnent en els casos de processos
benignes bacillífers. Fins aquests darrers mesos, hem administrat sanocri
sina per via intravenosa, seguint el mètode de dosatge que hem indicat en
el nostre report sobre la qüestió, a la conferència de La Raia, en setembre
darrer.

Recentment, les noves preparacions de sanocrisina per a ús intramus
cular ens han permès d'obtenir resultats igualment favorables, amb este
rilització dels esputs en els casos d'infiltracions pneumòniques, ulceroses o

no, del nodrisó. La significació d'aquestes cures d'esterilització duradora en

els casos de processos benignes o sense lesió apreciable, serà estudiada en

un altre treball.
Klotz, Gutovsky i altres autors han descrit epidèmies de «maternitats»,

desenrotllades al voltant de nens die pit afectes de processos tuberculoses
greus. Noves investigacions permetran sens dubte de precisar el paper
d'aquestes eliminacions paucibacillars en el contagi, en els casos sense

catarro o amb fenòmens catarrals entre escolars o en medi familiar( les
nostres recerques relatives als nens d'edat escolar, en els quals predominen
els casos amb processos benignes, han demostrat que el tant per cent de
bacillífers insospitats ha estat de 41 per cent).
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Els nostres estudis sobre la vacunació pel BCG ens han proporcio

nat l'ocasió de notar la freqüència de la mortalitat i de la morbositat per

tuberculosi en medi paucibacillar, durant els primers anys de la vida.

Heus ací les nostres xifres;

NENS NO VACUNATS, EN MEDI PAUClBACIL'LARS

NOMBRE MORTALITAT MORBILITAT

d'observacious p.IOO p.IOO

° a I any 192 8'1 5'7

I a 2 anys 141 3'5 4'9

2 a 3 anys 1I8 2'5 10'1

3 a 4 anys
81 4'9 8'6

4 a 5 anys
60 4'9 30'0

5 a 6 anys
26 4'9 38'4

Ací es veu netament la prova de la importància de les infecciona pau

cibacillars i, es comprèn, per consegüent, la necessitat de precisar amb

cura el paper de l'eliminació bacillar en els nens per a l'estudi de I'epi

demiologia de la tuberculosi,

Els fets que acabem de reportar demostren que és illusori de comptar

amb l'eficàcia d'una profilaxi de la tuberculosi infantil que només enfoqui
les «possibilitats de contagi» . Només la vacunació pel BCG aplicada en

la major escala pot realment destuberculitzar la infància. En els treballs

que ja hem publicat sobre aquest tema, hem demostrat que Ia vacunació

assoleix el seu màximum deficàcia en els nens en contacte paucibacillar,

que són precisarnent els més nombrosos, £s evident ja que el BCG ten

deix a reduir a una xifra mínima el nombre dels infants tuberculosos, que

la difusió de la vacunació suprimeix bon nom de «portadors de gèrmens»

que són particularment perillosos per als altres nens. Les nostres recer

ques aporten, doncs, una nova prova dels avantatges de tota mena que

resulten de l'ús generalitzat de la vacunació pel BCG.
Els treballs que prosseguim actualment ens fan esperar que serà pos

sible de reduir notablement els terminis d'observació dels animals inoculats,

gràcies a la utilització dels diversos procediments que permeten de posar

en evidència el bacil en tel contingut gàstric dels nens de poca edat.
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Sessió científica del dia 12 de juny de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PEYRf

Les 17 condicions que h�via de tenir una bona
dida en el segle XIV. Comentaris basats en un

incunable castellá del nostre arxiu.

pel Dr. M. TORELLÓ CENDRA

En el arxiu d'aquesta Academia tenim aquest incunable castellâ im

pres a Sevilla en l'any 1495, com consta en el foli 185 Es titulat Lilio de
Medicina i n'es l'autor Bernat de Gordon que es firma Bernardo Gordonio,
célebre professor de l'Escola de Medicina de Montpeller, en la que comen

çá Il ensenyar Eïemenis de Medicina, segons es dedueix del prólec, en l'any
1285. Als vint anys d'ensenyança (ell en diu lectura) o sia en l'any 1305,
cornençá a escriure aquesta obra en llati, intitulant-la Lilium Medicinae , o

sigui lliri de Medicina, aixis les traduccions castellanes s'han titulat LUio
de Medi-:ina, (lilio es la forma castellana antiga de lirio), i les franceses
FLeur de lis de la Medecine.

Veiem sovint que en les obres antigues es dóna al llibre un títol pom
pós. Gordon diu que l'anomena Uiri de Medicina, en honor a l'Anyell
celestial «Ad honorem Agni celesiis»,

A la Biblioteca Nacional de Paris, es troben tres manuscrits d'aquest
llibre un (el n." 6964) amb data de l'any 1305, aixis com una traducci6
francesa de l'any 1377. Haller parla de una edició 'en octau feta a Lyon
I'any 1373, però no s'en coneix cap exemplar. Les que es conserveu en llatí
més antigues són les de 2 de Maig de 1491 Lugduvni ; la de 14 Gener de
1496 de Venecia. La edició francesa mes antigua es de l'any 1495 de Lis, i
la castellana, que es la que tenim açi, que es del mateix any impresa a Se
villa. Aquesta fou reimpresa a Toledo en 1513, i més ultimament a Madrid
en l'any 1671.

Aquesta obra es un dels primers llibres de Medicina que s'imprimiren
a Espanya en castellá i no d'escás merit en veritat, per l'epoca en que es
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va escriure, ja que, si be les impresions com hem dit, són de finals de segle

XV, el manuscrit original \OS de començ de segle XIV i les idees que conte

eren les 'exposades en l'Escola de Medicina de Montpeller a finals del se

gle XIII. Es per això que potser seria més exacte l'enunciat d'aquesta
nota, si digués: Les 17 condicions que habia de tenir una bona dida en el

segle XIII.
Aquest llibre consta de 183 folis í a mes 47 fulles no numerades i a

2 columnes de 54 linies; parla de febres en general i en particular i de totes

les malalties, començant per les del cap. Està dividit en vàries parts o lli

bres, un dels quals es el "Tratado de los niños con el Regimiento de l'ama»

«que es el llibre castellà més antic de malalties de nens de que tenim co

neixement, quin capital II que tracta IIDel escogimiento del ama» será

l'objecte d'aquest cornentari.
El valor aproximat d'aquest llibre es pot calcular amb els preus que

cita Palau en el seu «Manual del librero», on ja consta que a ultims del

segle pasat, época en que no es valoraba el llibre antic, fou vengut un

exemplar per en Miró (llibreter de Paris) a 280 francs i poc després de la

guerra, ,en Vindel (llibreter de Madrid) en vengué un exemplar per 2.000

pésetes.
Portem el text del capítol segon a comentar en aquesta Acadèmia, no

solament com a curiositat, sinó també, per estimular als companys en l'es

tudi de les obres antigues de Medicina, a l'ensenyar-los com comprenien en

aquells temps els problemes clinics, i com al costat de algunes coses inú

tils, preconitzaban i estudiaban els problemes mèdics, tant bé com ho fa

avui el millor clinic. Els metges i en especial els mes joves tenen el con

cepte de que cal llegir el llibre d'última hora, com l'únic que 'els faci savi .i

l'únic que els farà ésser un bon clinic. Acostumem-nos a lluitar contra aquest

concepte, repasant els llibres viscuts uns anys 'enrera i veurem com el que

canvien, són conceptes teòrics, però el fonament de l'observació del bon

clínic queda sempre inesborrable. Acostumem-nos també a llegir els Ilibres
dels avis i veurem com la Ciència Mèdica no és un invent del segle XX.
Quan amb motiu de collaborar en el «Diccionari de Medicina», en curs de

publicació, llegia Ia «Cirugía» de Pere de Argilata, voluminosa obra edita

da en català a Perpinyà en l'any 1505, quedaba parat desde el punt de

vista científic, en veure ja estampades, les normes i indioacions de la trepa
nació del crani, i des del punt de vista patriòtic, trist, considérant que avui
encare no existeix editada en català cap obra que pugui superar a una obra
editada 70 anys després del descobriment de l'imprempta.

Diu aixis el capitol segon a que ens anem a referir:

Ca. ij. del escogimiento del ama.

El ama deve aver xvij condiciones. La primera es que
sea de edad de xxv. años fasta xxx. porque esta es la edad
buena e mas perfecta. La ij, condición es que no sea mucho
magra ni mucho gorda; mas sea medianera mente en estas
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cualidades. La iij. condición es que las tetas sean medianeras

entre grandes e pequeñas e entre duras e blandas. La iiij, con

dición es que la su leche no sea en ninguna manera de nin

guno abortamiento: mas sea de parto natural e en tiempo con

venible que sea de macho e fijo que parió. La v. condición

es que no haya menstruo. La ví condición es que no yaga

Call varon: porque el yazer con el varan faze la leche fedionda

e de mala olor e si por ventura concibiere: la leche no cum

ple al maça del vientre ni al que esta fuera del vientre. La

vij condicion eS que la leche no sea mala ni enconada de al

guna cosa ni de grave olor a de mal sabor o mucho gruesa o

sotil e delgada; e si fuere echada sobre la uña que no sea

mucho corriente ; a que no se detenga mucho: e eso mismo

si Ia echaren, en agua. La viij, condicion es que la ama sea

bien acostumbrada de buenas costumbres; conviene a saber

que no se ensañe de ligero con ira ni se entristezca ni sea loca

ni demoniada ni apoplética ni golosa ni embriaga: porque las

tales condiciones fazen daño al niño e lo faze negligente. La

ix. condición es que no use viandas mucho callentes ; assi

como es xenabe e oruga e las cosas semejantes, ni aun las

viandas mucho frias; assi C01110 melones a cojonbros e cala

baças e las cosas semejantes, e que trabaje alegre mente, e

poderosa mente ante de comer. La x. condicion es que Ja leche

del ama que sea de un mes e medio fasta dos meses del dia

de su parto. La xj. condicion es que sea sabia e enseñada el

ama en aparejando el niño, la manera es esta que el niño sea

bañado e bien formado e untado segun que pertenece; e lue

go el niño sea embuelto en paños limpios: e deven estender

los sus brazos por los sus lados: e la faxa deve ser larga e sin

ninguna ruga: e no la deveu mucho apretar: ma templada
mente despues deve estender las coxas e las piernas. E si el

niño fuere macho que la vega e los testículos sean puestos

fuera de las piernas: e que lo pongan en la cuna: e la casa

no sea mucho clara : mas en alguna manera sea escura e no

mucho. E si el niño fueren en la casa finiestras que Sean de

tras dela cabeza e Iueñe : e en ninguna manera no sean al

lado del niño: que esto faz al maça ser vizco: despues si no
durmiere el niño deveu mecer la cuna mucho liviana e man

samente: e 110 la conbatan mucho a la cuna: mas mescan la

suave mente. La xij. condición es que el ama deve ser ense

ñada mucho alas costumbres del niño; e que guarde al niño

de llorar: E mucho mas si es macho: porque es de temer de

quebradura, re si fuere ligado e llorare sea desolvido diligente
mente: e con paños sea alimpiado e si estuviehe desatado sea

atado e ligado bien segund la enseñança de Gal. en el co

menço del regimento dela sanidad. Los niños e los maços en

tres maneras son consolados. La una trayendo los. Cantando
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los. La iij. la su boca alas tetas allegando: o poniendo zela :

porque conesto natural mente se goza; conviene a saber en

cantos o en musica: e en trayendo los. E del ponimiento de Ia
teta a la boca del niño dice Avizena: la quel prueva es mani
fiesta que el ponimiento de la teta al rostro de! niño cura to

das sus enfermedades. La xiij. condicion que deve aver el ame
es que en el comienço dela noche no de la leche al niño salvo
dos o tres vezes en el dia: e no mame mucho en una vegada :

porque no sea refenchido mucho el su estomago ni sea san

gustiado e nauseado; e no consienta mamar continuada mente

porque sera causa de golosidad e dolor delas fazes, e por ende
el ama eche dela leche en la boc'! del niño alas vegadas. La
xiiij condicion es que guarde el ama que no yaga el niño
consigo acostado cercana mente; la qual cosa es posible mas

yaga el niño en la cuna: porque alas vegadas contece peligro
e escandalo: porque quando el ama duerme puede Je por caso

poner el ama el braco sobre Ia boca del niño; o la teta: e

assi puede ser afogado el infante. E porende mandamos e de
fendemos al ama que no acostumbre al niño ponet lo a costa
do a cerca de si: por quanto quando lo oviere assi acostum
brado no seria ligero de remover lo de aquella costumbre que
avia acostumbrado sin gran lloro: porque el niño deleytase
mucho en el calor de la madre o dela ama. Sea embuelto el
niño en pieles: e sea puesto enla cuna: e la cara sea cubierta
con arco puesto sobre la cara. La xv. condicion es que alas
devegadas el ama tome lamiendo confacion de miel o de pan
de açucar e de olio de sisamo. La xvj. condicion es que si fue
re fembra que suave mente Sea fragada e untada con olio sisa
mino: porque sean blandas sus carnes : porque naturalmente
las mugeres deven ser blandas. E si fuese macho los frega
mientos sean los mas fuertes: porque natural mente deven
ser sus carnes solidas e firmes. La xvij. es porque segun Gal.
el infante deve ser siete años amamantado: e segun Avicena
tres años integros: e si Ia fin de aquel año cayere derredor
o a cerca del estio que mame mas por todo el estío. E si fuere
fembra conviene que mame dos años: o al macho dos años e
medio: porque ala fembra no conviene ser rezia asi como al
ome porque natural mente no es sino natural guardadera o
custodia de Ia casa: segun Gal dize en las complisiones. Mas
porque el ama no falle enla criaza algun desfallecimiento:
por-ende dezimos que enderesse la complision si menes
ter fuere calentando e enfriando o sangrando o bañando:
porque dezimos que si la leche fuere mucho delgada e clara
USe el arroz e cames assadas e vino grueso: e si fuere mucho
gruessa coma e use pollos e caldo e vino sotil e caldo de gar
vanços : e si desfalleçiere la leche use manteca de Vaca o favas
cochas e molidas con canela. E entre todas las cosas que Ia leche
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acreçientan e multiplican es el fregamiento de las tetas suave :

e todas las cosas que multiplican e engendran el coytu essas

multiplican la leche e la acrecientan.

COMENTARI

PRIMERA CONDICIO. - La dida deu tenir de 2S a 30 anys, pU'que
es l' edat bona i mes perfecte.

Aquesta condicio la podem suscriure per complert els pediatres, ja que
no hi ha dubte que són aquests límits de edad, poc més o menys, els millors

per l'alletament; mes aviat, la dida es poc lletera i no te prou experiencia
de la vida, per encomanar-li la criança de un nen.

2." CONDICIÓ.-Que no sigui ni seca ni grassa, sinó d'un tipus mitjà.
També podem suscriure aquesta condició. El no escollir una dida per

esser prima es basa en dos fets, un el que les dones molt primes no acos

tumen a tenir una abundant secrecio láctea, l'altre en que globalment
s'allunya a la dona rnalaltisa, la ptosica, la neurotica, la tuberculosa. Per
l'altre cantó, diu el refrà que «si la dida s'engreixa, el nano s'aprima», i
és veritat i ho veiem cada dia, que les dides grosses, com diuen els pares,
«engañen» .

3.& CONDICIÓ. - La dida deu tenir els pits, entre grosos i petits
entre durs i tous.

Es aquesta una altre dada de bona observació clínica, i que avui po
drien traduir més clararnent dient: cal mirar el volum i consistència de la
glàndula mamària i no el volum del pit. El pit enorme no ho és per l'a
parell glandular, sinô per la grasa. El pit reduit no segregrarà molta llet.
El pit no deu ésser molt dur, ja que això sols vol dir que hi ha una estan
cació de llet (per fer molt temps que cap nen ha fet la succió), o que hi
ha un procés inflamatori.

4.& CONDICIÓ. - En ella es diu que 'la 'llet no deu ésser de cap ma

nera vinguda després d'un aboriameni , sinò de part natural, i de part a

terme. Aix{s mateix creu convenient que «sea de macho e fijo que pari6.))
No seria pas inconscientrnent que es posava en aquell temps aquesta

condició, sinò que l'experiència (en un temps en que es desconeixia ta sffi
lis) els ensenyava que no donava bon resultat una criança per doña que
habia tingut abort, i per aix6 eS demanaba que el part fos a terme i nor
mal. Al mateix temps, en Ia segona part, -es demana una condició que allu
nya el perill de un contagi veneri. Rendim homenatje al clínic que més
de 500 anys abans de nosaltres, allunyava el nen, die un contagi sifilític.

5.& CONDICIÓ. - La dida ¿s convenient que no menstruï.
Ho podem també suscríure avui, i és aquesta una condició (Ie la que

malauraèament ens preocupern poc. Durant l'època menstrual disminueix
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la quantitat de llet segregada, molt sovint el nen té diarrea i amb cons

tància hi ha una falta de augment del pes o una disminució.

6.& CONDIcrO. - Posa com a condició important, 'l'absència de re

lacions sexuals durant la criança.
Aquesta condició és molt important en Ia pràctica, ja que molta gent

té el convenciment de que la concepcíó és difícil durant Ia lactància. Un

nou embaràs produeix un gros dèficit de secreció láctea i als dos o tres

mesos, tot el més, cal desmamar la criatura, no cal dir que si es tracta

d'una dida que es té fora de casa això exposa a un verdader frau. De que les

relacions sexuals facin tornar Ia llet «fedionda e de mal olor», no en sa

bem res, però potser és una bona fòrmula per convèncer, sense donar gai

res explícacions.

7." CONDICrO. - La llet no deu tenir mal olo« ni sabor i no ha

d' ésser ni flaca ni massa greixossa,
No ens podem riurer tampoc d'aquesta condició. El mal olor i sabor

depèn de l'alimentació i és fàcil de corretgir, però la quantitat de greix té

valor. La llet clara (per tenir poca grasa) no engreixa als nens i per altre

part, la llet greixossa a hipergrassa, provoca frequentment dispèpsia sen�i_::
lla i persistent, no cal dir, si es tracta de un nen amb diatesis exudativa,

on els trastorns que produeix són molt més acentuats,

8.& CONDrCrO. - La dida deu ésser de bones costums; no deu tenir

mai: caràcter a trista, no deu ésser «ni endemoniada, ni apoplètica, ni go

luda, ni embriaga», perquè fa. que el nen sigui negligent. No necessita

comentari aquesta condició en què defineix bé el caràcter i salut que deu

tenir una dida. En allò que diu que fa que el nen sigui negligent, no podem
dir més, que ens sembla una fina excusa per no acceptar Ia dida.

9.& CONDrCIO. - Que no prengui viandes «calientes e frias».
Es refereix, com din clar l'original, a no prendre certs aliments, els

que abans s'anomenaven freds i calents. Avui encara, molts pediatres res

tringeixen el règim de la dida, nosaltres no el restringini, més que quan el

nen presenta trastorns digestius difícils d'explicar per altra causa, o quan

la dida, a causa del règim, té trastorns digestius, en especial estrenyiment
o diarrea. Es curiós, emperò, el constatar com es preocupaven en aquell
temps ja de la dietètica de la dida.

10.& CONDrCIO. - Que la ilet sigui de un mes i mig a dos mesos,

a partir de la data del part.
Continua vigent aquesta condició, si bé no som tan exigents. Hem

de recordar, però, que és molt útil, i que si un nen és criat per una dida

de més temps, degut, en especial, a que el nen és sobrealimentat, són fre

qüents en un primer moment els trastorns digestius, i en un temps pos
terior el raquitísme,
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11.& CONDICIO. - Diu textualmeni «que sea sabia e enseñada el

u,111a en el aparejamiento del niño)) i descriu després amb més detalls aques-

ta condici6.

.

No cal comentar que la dida a més de tenir bona secreció, deu ésser

útil per la cura de l'infant. Remarquem que demana, sàpiga banyar al nen

i que es preocupi de l'orientació de la llum en l'habitació, per no produir

desviacíons de la vista. Avui ens preocupem de l'orientació de [a llum,

en els nens amb cap poe ossificat, perquè no es preseutin deformitats era

neals, ja que és veritat que el nen, com les plantes, es giren cap el cantó

de la llum.

12.a. CONDICIO. -- A la dida deu ensenyar-se-li les costums del nen.

Demana a{lUesta condició que Ia dida, com que deu cuidar de l'infant, es deu

instruir 'en certs detalls. Es preocupa Gordon de què no plori el nen si

és mascle, perquè no es trenqui, que no tingui els vestits (la bena d'aquell

temps) massa apretats. Demana molt, ja que vol que sàpiguen cant i musica.

Ens recorda també una justa frase de Avicena, en la que es recomana posar

el nen al pit, com últim remei si plora molt, aquesta frase diu : «és prova

ben ·pal,esa, que el posar el nen al pit guareix totes les seves malalties».

13.& CONDICTO. - Regíameniaciô de les tetades. Es curíosíssim

veure com en aquesta condició, l'autor explana la necessitat de reglamentar

les tetades, en dir que no deu donar-se de mamar contínuament, en especial

a la nit, en què és donarà el pit quant més dues o tres vegades i que no

es deu deixar mamar massa quantítat de llet cada vegada, per privar al nen

de malestar gàstric i de basques.

14.à CONDrCTO. - El nen no deu dormir en el llit de la dida.

Aquesta condició l'expressa clararnent com a causa de mort per ofega

ment, i insisteix en què no deu acostumar-se el nen a tenir-lo al llit perquè

el nen 'es complau molt en el calor de la mare i la dida, i plora en posar-lo al

seu llitet.

15." CONDICIÓ. La dida deu pendre, diverses vegades dl dia,

mel i pa amb oli i sucre.

Aquesta condició de règim de la dida, sembla supèrflua, però sens

dubte, la podem relacionar, per una banda, amb la necessítat de un règim
hidrocarbonat en la dida per a mantenir o augmentar la secreció làctea, i

per l'altra, amb les avantatges del règim de mel i pa per a guarir o preve

nir l'estrenyiment de la dida. Cal recordar, que si la mare o dida té estre

nyiment, en pateix sovint el nen, sense que en sapiguem Ia causa per ara.

16.& CONDICIO. - Cal fer el massatge suau en les nenes i amb

força en el nen.

17." CONDICTO. - Si és nen, convé ¡nami dos anys i mig, si és nen'O,

âos anys,
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A aquestes dues condicions, les úniques que en Ia seva part principal
avui no enquadren en el terreny pràctic, ens mostren com antigament, es

preocupaven molt del pervindre del desenrotllo físic dels fills, volien que
els nens fossin ferms i que les nenes no fossin varonils, sinó tot el contra
ri. Però, aquestes condicions, si no tenen aplicació en clínica, ens recorden
que deuen els pares preocupar-se, ja des del néixer del pervindre físic dels
fills, i que el pediatra deu fer propaganda a favor de la lactància natural,
així corn de la vacunació antituberculosa, antidiftèrica, etc., per a preve
nir un desenrotllo defectuós. Quants raquítics, tuberculoses, astènics i
neuròpates, tenen un començ en la primera època de Ia vida, què es po
dria ben bé evitar l

De faisó aïllada, dins aquesta condició recomana no fer el desmama
ment en cas de coincidir a l'estiu, fins que aquest acabi, no diu per què,
però fa amb això una projilaxi del còlera infantil.
;1f�T: .:�

.. �. "
,

.

AP:ËNDIX A LA 17." CONDICI6.-Cuidados a la dida, galactogogs.
En aquesta que nosaltres en diem apèndix a l'última condició (que ve

a ésser una 18.a condició), l'autor es preocupa de dirigir l'alimentació en
cas de un defalliment en la criança. Recomana altra vegada els hidrats de
carboní en forma d'arròs, per a augmentar el greix de la llet, i una bona
alimentacíó amb carn a la brasa i vi negre. En el cas contrari, de llet gras
sa en excés, recomana les viandes blanques, el brou i el vi clai . En CaS de
defalliment, mantega de vaca i faves moltes. Finalment, recorda que, entre
totes les coses que fan créixer la llet, la millor és l'excitació SUaU dels
pits i diu gràficament «todas las cosas que multiplican e engendran el
coytu essas mismas multiplican la leche e la acrecientan». Això ens recorda
que el millor excitar de Ia secreció és la succió i ens referma l'acció exci
tant que sobre la secreció làctea té la iohimbina.

CONCLUSIÓ

Aquest ràpid comentari ens sembla que haurà portat al vostre ànim,
les paraules que us deia al començ ((el que canvia és el concepte teòric dels
problemes, però el fonament de I'observacíó del bon clínic, resta inesbor
rable».

Amb això, hem estudiat tot el referent a l'esco1liment d'una dida i die
jo: ¿ Qui és el qui podrà afegir més detalls als conceptes emesos al ca
pítol segon d'aquest tractat de nens, fruit de les ensenyances donades a
fins del segle XIU?

Discussiô :

P. PUJIL'LA.-En comentar breument la conferència del Dr. Tore116, he
de dir que la dida solament ha de criar quan és necessària, ja que la
mare no ha acabat la seva missió amb el part, sinó que ha de continuar la
formació de l'ésser que ha començat en el seu sí i l'ha d'alletar després,
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perquè la mateixa naturalesa proporciona l'aliment del nen, i, confirma
la seva necessitat. Això sembla que vol dir la condició assenyalada de què
s'escolleixi la dida, que sigui de mes i mig a dos mesos.

DR. GUERRA-EsTArÉ. - En rebre l'avís per assistir a la sessió pre
sent, em va cridar l'atenció el tema anunciat pel Dr. Torelló-Cendra i,
recordant-me haver llegit el Ilibre alludit, vaig buscar-lo en la meva biblio
teca, i en lloc d'ell em va venir a les mans un llibre molt curiós, publicat
en tel segle XVI, en el qual es parla també de les condicions que ha de tenir
una bona dida. Com sigui que hi ha condicions que coincideixen amb les
del llibre de Cordonio, i altres no, però que moltes de l'un i de l'altre, a

més de posar de relleu l'esperit observador de llurs autors i de Ia justesa
en els consells, avui encara les pot sotscriure el més exigent pediatra, si
bé no admetem la interpretació de molts fets, crec ben interessant el co
mentari. Això és intéressant i aplaudeixo I'entremès posat en la present
sessió pel Dr. Torelló, puix que sempre té actualitat l'estudi de les condi
cions que ha de reunir una bona dida. Com que us seria enutjós que ara '1.1'5

fes cornentaris sobre ambdós llibres, porto aquí copiades unes planes del
llibre de la Cerda, que no sé Sl ha estat publicat també a Aragó. Deixant
a la direcció de l'Acadèmia l'oportunitat de la publicació o no de les pla
nes següents:

Cal remarcar que, a més de les coridicions que ha de tenir una bona
dida, mereix lloances, i cal publicar tot quant diu per obligar les mares
a que alletin els seus fills.

Libro
Intitulado

Vida política de todos los es-

tados de mugeres: en el qual se dan muy provechosas y Chri
stianos documentos y avisos, para criarse y conservarse

devidamente las Mugeres en sus

estados.

Compuesto pnr el P. F. Juan de la Cerda, natural de Tendilla, de la

Orden de S. Francisco, y de la Provincia de Castilla

Con privilegio de Castilla y Aragon
Impresso en Alcala de Henares, en casa de luan Gracian.

que sea en gloria
Año. M. D. X. C. 1. X

Capítulo primero, de cómo las madres deben criar a sus hi
jos, y si les dieren amas, las condiciones que han de tener.

Sumamente reprehende san Agustín la mala costumbre
que se ha introduzido entre los casados incontinentes, de dar a
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criar a madres extrañas 10 que engendran y paren: no teniendo

cuenta con lo que los Philosophos afirman, de que es de mas

nutrimento el pecho de la propia madre, que el de la estraña.

De esto loa mucho Cornelio Tacito a la nacion Alemana, por

preciarse todas las madres de criar sus propios hijos mas qUI!
las de otra nación, y aun que sean nobilissimas y poderosas:
y de las antiguas Romanas refiere 10 mesmo. y el bienaventu

rado san Juan Chrisostomo, nunca acaba de sentir 10 mal que
le parece, la diferencia que en esto usan los ricos de los po
bres: porque los pobres reciben gran beneficio de sus mugeres,

teniendo en e1las madres y amas de sus hijos, ansí en el parir
los, como 'en el criarlos: 10 que no hazen las madres ricas, an

tes pariendolos sin verguença, la vienen a tener de criarlos,
pospuniendo con sus propios hijos la piedad que dellos devian
tener en no los echar de cabo si, pues la leche se les pega
mas: tanto que a un perro de casta, no se permite criar sino
a su madre, y naturalmente los animales Io guardan ellos entre

si: porque de la leche agena no se les pegue algun siniestro,
que no en balde dize el proverbio, no con quien naces sino
con quien paces. El sabio Ciceron, cuydado de ver en esto tan

pervertida la naturaleza, dice estas palabras: A quien por
ventura parecerá mal, a quien .ternà por afrentoso que una

Reyna de leche a su amado hijo salido de sus entrañas, y sus

tentado en lo mas intimo dellas nueve meses, pues la excelen
tissima Hecuba Reyna Troyana, y madre del fuerte Hector, la
hizo como ella lo manifesto, quando descubriendo sus pechos
con que le dio leche, intensamente le rogava por ellos, punien
doselos delante, que no se travasse ni peleasse con Achiles.

Penelope, aquella castissima hembra tambien crio a sus pechos
a su hijo Thelemacho: y el Emperador Honorio tambien fue
criado a los pechos de su madre.

Aquella santissima Ana muge! de Hekana, a sus pechos
crio a su santo hijo Samuel Propheta: 10 mismo hizo la nobi
Iissima Sahra, muger de el Patriarchá Abrahan, con su hijo
Isaac. y Rebeca, y Rachel hizieron lo mismo, y otras muchas
buenas dueñas del testamento viejo, y la bienaventurada santa
Anna, madre de Santa Maria madre Dios, crio a sus pechos a

su buena hija. y santa Isabel al glorioso Baptista: y la muy
devota y santa Reyna doña Blanca, madre del bienaventurado
sant Luys Rey de Francia: y la devota y santa muger madre
de san Ildefonso le cria a sus pechas. Y de la madre de san

Bernardo Se lee, que crio seys hijos a sus pechos, y una hija,
y todos fueron santos bienaventurados. y todos los exemples
cessen con el tan singular como Ia Virgen María nuestra Se
ñora nos dexo, criando a su verdadero hijo y Redernptor nuestro
a sus benditissimos pechos Virginales, para remedio del gene
ro humano.
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Muchas veces ha acaecido criar los animales ferozes a al

zunos niños desamparados de las gentes y echados a las bes-
o

.

tias fieras, paraque dellas fuessen despedaçados y comidos :

coma dice Tito Livia, que acaecio a Romula, y Remo, que

hallandolos a una ribera de un rio una loba rezien parida, les

dio leche, hasta que fueron hallados y socorridos de las gentes.

Graves Authores Griegos y Latinos afirman que Abidis nieto

de Gargoris Rey de España, por aver sido concebido de adul

terio, en naciendo le mando echar su aguelo a las bestias del

campo paraque le corniessen : y passado algun tiempo mando

que fuesseu a saber 10 que del se habia hecho, y hallaronlo eu

el lugar doude fue dexado, rodeado de bestias fieras, que Io

defendian, y que una dellas le estava dando leche: fuele

traydo al Rey y contado 10 que passava, 10 qual causando en

el grandissimo enojo, hizo que le echassen a los bravos alanos

que tenia, aviendoles quitado la comida dos dias antes, mas

tampoco los perros le hizieron daño alguno. No causando en

el todo esto compasión, le hïzo echar en la mar, paraque en el

fuese ahogado, y las ondas le llevaron sobre si, y le echaron

lexos de alli eu la ribera libre, adonde le crio una cierva y

otros animales con estraña ligereza: fue cogido en un laço y

traydo a su ague1o, y conocido del por algunas señales, en

especial por parecer mucho a su hija en Ia grande hermosura

y donaire que tenia: amele entonces en extremo, y viendo

que su rusticidad la tornava en gracias y virtudes, le dexo

por heredero de España, con grande aceptacion de todos.

Thelepho, Rey de los Cecios, fue criado par otra cierva. De

Arne muger de Vlises, el que fundo a Lisboa, se dize, que

aviendola echado en la mar, porque alli muriesse, unas' aves
llamadas Penelopes Ia criaron. y de Semiramis, Reyna de los

Assyrios, se escrive lo mesme. Pelias £ue criado por una yegua,

Paris por una ossa, Egísto por Ulla cabra, Cyro, Rey de Per

sia por una perra, cuyo officio de piedad de estos animales en

estas críanças condena la crueldad de las madres, que niegan
a sus propios hijos Ia leche que para criarlos les dio natura

leza, las quales son mas crueles que las'bestias fieras, pues

ellas crian con su leche a sus propios hijos, y a ratos a los

agenas, quando los veen destituydos, como lo hicieron aquestos
animales. Y el inconveniente que se sigue de dar a criar los

hijos a amas, por no preciarse de criarlos las madres, se vee

que salen enfermizos, y de malas costumbres, que se maman

muy bieu con Ia leche: por 10 qual salen enfermos, viciosos,
y mal criados. Desto tenemos ejemplo en el maldito Empe
rador Cayo Caligula, de quien dize Dion historiador Griego,
que fue tan cruel derramador de sangre humana, y gustava
tanto desto, que lamia los cuchillos con que hazia degollar a
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los hombres, y que le provino esto de que le crio una ama

crudelissima, que quando le avia de dar a mamar, untava los

peçones de sus tetas con sangre, y se la hazia mamar con la
leche. y de el Emperador Tiberio se dize, que salio tan buen

bevedor, que muchos le llamaban Biberio, y no Tiberio: y

que el ser tan desordenado este Emperador, nacio de que el
ama que le criava era gran bevedora, y le dava mas abundancia
de sopas en vino que de leche. El qual vicio de borrachez es

tan detestable, que dezia Platon, que parecía aver concedido
los dioses el vino a los hombres, para solo vengarse dellos.

Los hijos que por no quererlos criar sus madres se enco

miendan a amas para que los crien, mirándolo bien, se podrían
tener por bastardos: porque la madre en el hijo que engendra
no pone sino una parte de su sangre, de la qual la virtud del
varan figurándola -haze carnes y huessos. Pues el ama que
cria pone 10 mismo, porque Ia leche es sangre y en aquella
sangre la misma virtud del padre, que vive en el hijo haze la
misma obra: sino que la différencia es esta, que la madre
puso este su caudal por nueve meses, y la ama por veynte y

quatro : y Ia madre quando el parto era Ull tronco sin sentido
ninguno, y el ama quando comiença y reconocer el bien que
recibe: la madre influye en el cuerpo, el ama en el cuerpo
y en el alma. Por manera que echando bien la cuenta, el
ama es la madre, y Ia que paria es peor que madrastra, pues
agena de si a su hijo, y haze borde 10 que avia nacido legitimo,
y es causa de que sea mal nacido el que pudiera ser noble, y
comete en cierta manera un genero de adulterio, poco menos
feo y no menos dañoso que el ordinario. Porque en aquel
vende al marido por el hijo que no es del, yaqui el que no lo
es della: y haze sucessor de su casa al hijo del ama, que mu
chas vezes suele ser una esclava. Bien conforma con esto lo
que se cuenta aver dicho un cierto moço Romano de la familia
de los Oraccos, que bolviendo de la guerra vencedor, y rico
de muchos despojos: y veniendole a el encuentro para reci
birle alegres y regozijadas su madre y. su ama juntamente, el
buelto a ellas, y repartiendo con ellas de lo que traya, como

a la madre diesse un anillo de plata, y al ama un collar de oro,
y la madre indignada desto se doliesse del, le respondio que
no tenia razon, porque dixo, vos no me tuvistes en el vientre
mas de por espacio de nueve meses, y esta me sustento a sus
pechos dos años enteros: Io que yo tenga de vos es solo el
cuerpo, y aún esse me distes por manera no muy honesta:
mas la dad iva que desta tengo diamela ella con pura y sezilla
voluntad: y vos, en naciendo yo, me apartastes de vos, y
me alexastes de vuestros ojos: mas esta ofreciendose me recí
bio desechado en sus braços amorosamente, y me trato,
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assi que por ella he llegado y venido al punto y estado en que

agora estoy.
Manda san Pablo en Ia doctrina que dà a las casadas, que

amen a sus hijos. Natural es a las madres amarlos, y no avia

para que san Pablo encargase con particular precepto, una

cosa tan natural: de donde se entiende, que el dezir que los

amen, es decir que los crien: y que el dar leche la madre a sus

hijos, a esso san Pablo llama amarlos, y con gran propiedad:
porque el no criarlos es venderlos, y hazerlos no hijos suyos,

y como desheredarlos de su natural, que todas ellas son obras
de fiero aborrecimiento, y tan fiero, que vencen en ello aun

a las fieras. Porque, que animal ay tan 'crudo, que no erie 10

que produze? que fie de otro Ia criança de 10 que pare? La
braveza del Leon sufre con mansedumbre a sus cachorrillos
que importunamente le desxuguen las tetas. Y el tigre sedien
to de sangre, da alegremente la suya a los suyos. y si mira
mos a lo delicado, el flaco paxarillo por no dejar sus huevos
olvida el comer, y se enflaquece, y quando los ha sacado,
rodea todo el ayre bolando, y trae en el pico con alegría 10 que
el desea comer, y no 10 come porque ellos 10 comau. Mas que
es menester salirnos de casa? La naturaleza dentro della misma
declara casi a vozes su voluntad, embiando luego después
del parto Ieche a los pechos. Que mas clara señal esperamos
de 10 que Dios quiere, que ver 10 que haze? Quando les levanta
a las mugeres los pechos, les manda que crien: engrossandoles
los peçones les avisa que han de ser madres: los rayos de la
leche que viene, son como aguijones, con que las despierta a

que lleguen a si lo que parieron. Pero a todo esto se hazen
sordas algunas, y escusanse con dezir que es trabajo, y que es

hazerse
. temprano viejas parir y criar. Es trabajo, yo 10 con

fieso: mas si esto vale quien hara su oficio? Na esgrima la
espada el soldado, ni Se oponga a el enemigo, porque es caso

de peligro y sudor? y porque se lacera mucho en el campo,
desampare el pastor sus ovejas. Es trabajo el parir y criar,
pero entiendan que es un trabajo hermanado: y que no tie
nen licencia para dividirlo, si les duele el criar, no paran. Y
si les agrada el parir, crien tambien. Si en esto ay trabajo, el
de el parto es sin comparación el mayor. Pues porque las
que son tan valientes en 10 que es mas, se acobardan en 10
que eS menos? Bien se dexan entender las que 10 hazen assi: y
quando no por sus hijos, por 10 que deven a su verguença,
avian de traer mas cubiertas y dissimuladas sus inclinaciones.
El parir aunque duele agramente, al fin se 10 passan, Al criar
no arrostran, porque no ay deleite que lo alcahuete. Aunque,
si se mira bien, ni aun esto les falta a las madres que crian,
antes en este trabajo la naturaleza sabia y prudente, partió
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gran parte de gusto y de contento. El qual aunque no 10

sentimos los hombres, pero la razón nos dize que le ay, , en

los extremos que hazen las madres con sus niños 10 vemos.

Porque que trabajo no paga el niño a Ia madre, quando ella

le tiene en el regazo desnudo? y quando el juega con la tetar

quando la hiere' Call la manecilla? quando la mira con risa?

quando gorgea? pues quando se le añuda al cuello y la besa,

pareceme que au¡;¡ la dexa obligada. Crie pues Ja madre a su

hijo, y acabe en el el bien que formo, y no de la obra de

sus entrañas a quien se la dañe: y no quiera que torne a nacer

mal To que avia ncido bien, ni que le sea maestra de vicios

Ja leche: ni haga bastardo a su sucessor : ni consienta que

conozca a otra antes que a ella por madre: ni quiera que eu

començando a vivir, se comience a engañar. Lo primero en

que abra los ojos su niño, sea en ella, y de su rostro della se

figure su rostro del, la piedad, la dulçura, el aviso, [a modes

tia, el buen saber con todos los dernas bienes que les avernos

dado, no solo los traspasse con la leche en el cuerpo del niño,
sino también los comience a imprimir en el alma tierna del

COll los ojos, y con los semblantes: y ame y dessee que sus

hijos le sean suyos de1 todo: y no ponga su hecho en parir
muchos hijos, sino en criar pocos buenos: porque los tales

con las obras Ja ensalçaran siempre, y muchas vezes con las

palabras, porque las cosas que tienen malos principios, no

pueden tener buenos fines (como lo enseña la costumbre). Es

necessario tener cuydado la madre en naciendo la hija, sino

pudiere ella criarla (que seria lo mejor y mas seguro, como

queda dicho) darle ama que no sea glotona, ni de malas cos

tumbres: porque parece que se les pegan, y las maman en

la leche. Ypor essa san Hieronyrno enseñando a Leta, matrona

Romana, como avia de criar a su hija recien nacida, le da

por aviso, que no Ia de a criar a ama que sea bevedora, viciosa,
ni parlera.

Al niño rezien nacido manda Hypocrates lavarle con

agua caliente salada: porque la tal enxuga y deseca la dema

siada humedad de las carnes, y da firmeza a los niervos y le

haze robusto, y por lo que da sequedad al celebro, favorece

también el buen ingenio. Esto mesmo enseña Avicena paraque

se endurezca el cuero, y el ombligo, mas sea como el agua

salada no toque al niño en la boca, ni en las narizes : y con

este lavatorio cobra mas fuerças defensivas el tierno cuerpo

del niño, para no se condoler tanto con cada cosa que le toca.

Añade Hypocrates, que si 'el niño pecasse de demasiada hu

medad, y le lavassen con agua dulce y caliente, le pornian en

peligro de salir rnugeril y de flacos niervos, y necio, dispuesto
para fluxo de sangre, y para padecer desmayos Aristóteles
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y'Hypocrates dizen, que deven ser criados los niños como les

de el ayre y el frio: y que no duerman en muy blando, ni

muy faxados, o enmantillados, porque se hagan a todo riesgo:
y no deveu de ser tenidos muy a 10 abrigado siempre, so pena
de peligrar en dandoles el frio. y nadie piense ser tan delica

dos los niños rezien nacidos, que no puedan sufrir alguna
mudança de temporales asperos, pues vemos a las Gitanas

lavarlos en agua fria, y los Indios hazen 10 mesmo, y los Ale

manes en agua helada: y ni por essa se les marian, ni enfer
mavan: mas avia de passar de presto, porque los niños con

su gran calor natural resisten a tales contrastés. La leche de

cabras nuevas, y no muy recentales, y rezien ordeñada dize

Galeno es devido nutrimento cozido con miel, y no sin ella,
assi para la preñada como para el ama que cria, y para 10 que

huviere de comer el niño, conforme a la Maxima de Aris

toteles tan repetida, que de qual llOS componemos de tal nos

mantenernos, esta leche deve darsele al niño, no aviendo leche

de muger, que es Ia mejor de todas para el hombre, y espe

cialmente la de su misma madre. La manteca que se haze

de Ia leche, o de su nata, tambien es muy buena, y por ser de

naturaleza aerea y clara, favorece mucho al celebro mezclada

con miel purificadora 'con sn mordacidad. y no se deve dar

azeyte a los niños en la papilla, porque enternece mucho el

unto, y dispone para quedar quebrados, allende que es da
ñoso para la operación intelectual, como licor subtilissimo,
penetrante y caliente en potencia (segun le pinta Galeno) mas

esta manteca de leche de cabra, es la mas proporcionada, y el

pan sea candeal, y el agua muy limpia y delgada: y devese
tener cuenta con que no se crien muy delicados.

La muger que huviere de criar hijos agenos, debe ser

moça, por la doctrina de Egineta y de otros, y de la comple
xion de la madre del niño, si se pudiere aver, y mantenida con

10 que ella, si la madre fuere bien complexionada. Avicena
dize que sea algo morena, porque sea la leche mas cozida y

tenaz, y no fluida sin constancia : y que sea bien acondicio

nada, y_ libre de toda enfermedad, y criada con trabajos, quales
son los de las labradoras, y que sea limpia y discreta: y aun

Plutarco la pide virtuosa: y no beva vino, y coma buenos
manjares, los quales dize Aristoteles que no sean delicados de

ordinario, y sean a su tiempo y no demasiados, porque los di

giera bien y engendre dellos buena sangre, de Ia qual se en

gendra la leche. No beva mucha agua, so pena que aunque

t�rna mas leche, no sera tan fina y sustancial, como 10 espe
nmentan los pastores en los ganados que beven mucho, que
aun que dan mas leche, no sale della mas queso, y queda
mucho suero, Ouardese mucho la muger que cria, de se dar
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a varón porque le acudira su regla, y la leche pierde su buen,
.

olor y gracia : y si la muger preñada cria, no puede sino dar

poca y mala leche, por ser estilo de naturaleza proveer pri
mero y de 10 mejor a 10 que tiene mas conjunto: y por esto

la criatura, què anda en el vientre, goza de la mejor sustancia
de la madre, y Ia ya nacida que mama, goza de la no tal
en la leche.· Las muestras de la buena leche dize Avicena y

Egineta, que son suavidad al gusto, y al olfato, y que es blan
ca, de ygual y mediana corpulencia, cuya gota se tenga redon
da en la uña, ni muy crassa, ni muy fluida. El niño no debe
comer mas de leche, hasta que le salgan los dientes primeros
a los dos años: y despues le pueden yr dando papillas de pan
blanco, y de agua subtil con manteca y miel con su grano
de sal: y desele a bever a menudo, porque aunque las tiernas
criaturas son humidas, esta tal humidad esta repartida en los
miembros, y el mucho calor que tienen pide refrigeración del
coraçon, y humidad del estomago: y quando se les comen

çare a dar algun manjar duro, vaya mazcado, so pena de le
poner en trabajo y peligro de mala digestion, porque la mas

ticacion es preparación para la buena digestion. Adviertan
tambien las amas, que deven vañar de quando en quando en

buenas aguas calientes a sus chiquillos, porque les cumple
regimiento humido como a humidos, siendo assi, que cada
cosa se aviene bien con su semejante.

Mas si los niños fueren fatigados de algun catarro, y de
semejantes corrimientos de cabeça que proceden de humidad
preternatural, apliquenseles algunas cosas Secas: mas en quan
to gozaren de salud, den se les mantenimientos, que con sus
calidades proporcionen a los de los mismos niños, y no los
carguen mucho de una vez, ni se les de sino quando se enten
diere que tienen hambre, y entonces les deben fregar los
cuerpos,

.

y si los vañaren, la comida sea despues del vaño.
Tambien dize Plutarco y Celio, que lo mejor es, que las ma.

dres crien a sus hijos, porque ansi es una misma la substancia
que recibio en el vientre y. _que recibe en Ia leche despues de
nacido, salvo si la madre esta enferma, o es mal complexío
nada, porque la que no cria, 10 que pare, parece no ser mas
de media madre. Pondera Galeno _guan natural sea a los niños
la leche, que en naciendo saben paladear tras ella y. tragarla,
y con ella son acallados de sus descontentos y lloros, tambien
c?n elmovimiento y Ia musica: sin embargo de 10 qual Ascle
piades, y Eristrato, Medicos antíquíssímos y muy sabios, con

d�naron el brincar de los niños, trayendolos en braços, y esta
dicho con razono La leche de la muzer que nario varón es

. .......c,mucho mejor que la de la que pario hembra: y aun si parió
dos varones es muy mas effícaz, si ella se abstiene de el vino y
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de manjares agros. La leche de la que pario hembra, vale para

curar las manchas de Ia cara. Para ser buena la leche no debe

de ser muy cercana al parto, ni muy distante: porque la pri
mera tiene algo de las condiciones de los calostros, y es muy

liquida, y humeda: y la segunda va ya desvaneciéndose y se

candose del buen temple lechar. Tarnbien concede leche Avi

cena sin estar preñadas, y esta no se da por buena leche: y

por Ia retención del menstruo concede tambien leche a las

viejas sin estar preñadas. Adviértase que el ama aya tenido

parto natural y no movido, que importa mucho. La muger que

da leche, debe vivir exercitada' moderadamente, como cobre

calor que ayude a la digestion y cobre sequedad, que es neces

saria para la bondad de la leche: y deve mucho mirar en no

comer ajos, cebollas, ni puerros, ni mucho vinagre, sino quiere
estragar la criatura que haze. y aun no menos deve guardarse
de darle leche a su niño estando muy calurosa, so pena de

escaldarle el estómago: y sobre todo huya de dar leche es

tando enojada, porque la ira emponçoña los humores, como

se ba visto en algunos, que de Ia ira y enojo les ban procedido
calenturas, y a otros la muerte. Lo mismo se dize de otro qual
quier accidente vebemente con que se alborotan los humores

en el cuerpo: y aun no devria estar muy harta quando diesse

la leche al niño, como entonces este el calor recogido al esto

mago, y parezca poderse pegar el tufo de los manjares a la

leche, segun que transpiran semejantes vapores, y aun exha
laciones de unas estancias a otras. De la sanidad de su per
sona debe tener gran cuijdado, y en sintiendose alterada co

meta la criança del niño a otra muger: lo qual algunas pro
pobres no hazen, por no perder el interesse de aquella criança,
y matan con gran pecado al hijo ageno, por cuya vida dieran

algunos padres las suyas propias.

Rectificació:

Al agraïr les paraules emeses pels que han prespart en la discussió,
no tinc més que refermar lo dit pel P. Pujiula, tot recordant la frase de

PINARD, qui al parlar de la defensa de la lactància materna diu: «La mare

que no cria el seu fill, no és més que mitja mare».

Llegirem amb gust l'aportació, al nostre tema, de les planes del llibre
de de la Cerda, que ens porta el Dr. Guerra.

I per acabar crec nesari recordar i retre homenatge, al Dr. Comenge.
publicista, historiador i filòleg, secretari que fou d'aquesta Acadèmia en

l' any 191 5, i que al morir deixà els seus llibres antics de Medicina a la
nostra biblioteca, entre els que hem trobat l'incunable objecte del nostre

cornentari,
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PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Endometriosis. Contribución anatomoclínica

y exposición doctrinal.

por el Dr. VÍCTOR CONILL

Caso 1.(' Una campesina de 37 años, opara, ingresa 'en la Clínica

muy demacrada y con' fenómenos inflamatorios agudos radicando en un

gran plastrón que, en varios meses, se ha formado en la cicatriz laparatô
mica de una Iigarnentopexia practicada 6 años atrás en otro Instituto.

Se abre espontáneamente la misma noche, sale abundante pus y al cabo

de unas semanas, siendo, según dice, récidivante el proceso, persistiendo
invariable la supuración y en la creencia de que algún cuerpo extraño

(seda, etc.) pudiera mantenerla, abro la cavidad abdominal, por fuera

de la zona infiltrada, hallo el útero con huellas de la sutura de los liga
mentes ell su cara anterior en Ia parte derecha y en Ia izquierda el campo
está ocupado por masas de infiltración que comunican con el plastrón
abdominal y estableciendo grandes adhesiones con las proximidades. Ex
tirpo 10 que puedo de útero y masas inflamatorias (en conjunto como dos

puños) y dejo Miculícks. La operación no resolvió nada; continúan dema
cración y supuración. Pensando en tuberculosis hago gran radioterapia;
su fracaso en largas semanas me lleva a pensar en actinomicosis, Un ma

melón que emerge por el trayecto fistuloso, al examen microscópico nos

da el diagnóstico: endometrioma (Fig. 1). A los 4 meses de la operación
la enferma está en plena caquexia y muere, poco después, en su Iocalídad,

Caso 2.° Mujer de 32 años, O para; tumor inguinal del lado izquíer
do y del tamaño de una avellana; produce dolores coincidiendo con las

reglas. Adherido a ligamiento ancho y a toda la vecindad, al corte de con

sistencia dura y al examen microscópico : endometrioma (Figs. 2 y 3).

Caso 3.° 27 años, 6 meses de matrimonio. Tumor quístico central,
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como un huevo de avestruz, que provoca dolores. Dismenorrea progre
siva. Laparatomía ; grandes adherencias a cara posterior de útero y sigma,
que hacen difícil la extracción. Contenido como de jarabe de chocolate.
Curación rápida. Al microscopio : endometrioma; epitelio cúbico por

presión del líquido, corión en fase hemorrágica (Figs. 4 y 5).

ANTECEDENTES

La investigación ginecológica en este particular se había detenido en

la aceptación por Cullen (1896) (1) de nódulos miomatosos con inclusiones

glandulares, y por Lôhlein (1889) (2) de formaciones quísticas con pared
propia en fibromiomas. Por otra parte, el poder de invasión que asiste
a algunas de estas formaciones adenomatosas era conocido desde el siglo
pasado. El interés culmina con Sampson (3) al decir en 1921 que el hema
toma del ovario es, con frecuencia, un endometrioma, o sea, que la en

tidad que había llegado a nosotros con la denominación de apoplejía del
ovario (Fargas (4) y otros) es una heterotopia, tal vez una metaplasia, de
mucosa que funciona (Blair Bell) (5), que sangra en las reglas, sangre que
se fragua una cavidad, se hace siruposa, como la de toda atresia, dando el

aspecto que los alemanes llaman de «teen> (brea) o «schokoladencysten» y

que en un artículo de vulgarización Se traduce bondadosamente por quistes
de té o chocolate.

Desde Sampson, pues, se funden en un solo grupo anátomo-patológico
los adenomas de apariencia endometrioide que Se han encontrado desde
el ombligo el periné. y se llama: Endometriosis, Endometrioma, Adeno
miosis, Adenoma endometriode, Enclavorna, Solenoma (gr. canal epitelial)
y otros nombres que recoge Jayle (6). Opinamos con Seitz (7) que de todos,
el más propio es el de Endometriosis.

Muy lejos de mí el defender Ia prioridad de los estudios de Sampson
y quiero, por tanto, hacer honor a la cita de Heim (8) en su artículo doc
trinal, y otros, (Winestine, etc.) respecto a que Pick hubiera descrito en

1905 el «adenoma endometrioides ovarii» denominación de Aschheim (9)
quiere perpetuar, pero sí debo hacer constar mi extrañeza de que en la
estadística elaborada por Kusuda (10), aparecida en 1925, cuyo extracto
tenemos a la vista, referente a 1129 tumores del ovario de 10 1/2 años, de
1a clínica de Bumm, microscopizados por Robert Meyer, no se habla, para
nada, de endometriosis,

EXPERIMENTOS

Sampson había dicho que la presencia de glándulas edometriales en

el ovario es debida al transporte de fragmentos menstruales a través de
la trompa que los deposita en la superfície y que, por un hecho de
corrosión profundizan. Para ello es ya un dato favorable el que Ro
bert Meyer e Ikahachi-Kitai (11) hayan demostrado

:

el poder histo-
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lítico,' transitorio de de todos modos, a diferencia de las neoplasias ma

lignas, del estroma de las heterotopias endometriales explica.ndo, además,
el crecimiento de estas heterotopias por el poder constructive inherente

a tal estroma, como se revela en el postmenstruo y postparto.
Precisaba, además, demostrar la posibilidad de transporte, a través de

la trompa, de secuestros endomêtrícos y, no menos, la supervivencia de

éstos lejos de su lecho natural. La investigación Se movió por aquí y han

sido Novak (12), Baer (13), Bailey (14) que han encontrado fragmentos endo

métricos libres en la trompa; en tanto Katz (15), Spirito (16), Jacobson (17)
y Albrecht (18) logran transplantación de mucosa uterina en el peritoneo de

la coneja, a condición de que haya ovarios, en la publicación de Katz,
incluso en los castrados en otra posterior con Szenes (19); Ferracciu (20)
que logra supervivencia de fragmentos de útero; R. Frank (21) que produce
endometriosis experimental en Ia cavidad torácica de la rata; Dellepia
ne (22) que logra supervivencia en el ovario de la perra ; Gafiami, Trafi
canti (23) y Sodano (24) en el de Ia coneja y este último. "on formación de

quistes endometrioides y Schochet (25) que logra. transplantación en el

hígado.
Por otra parte, hay observaciones de endometriosis pelviana consecu

tiva a una insuflación tubárica; así Culberston (26) y que han movido a

Rubin (27) a manifestar su parecer en contra de esta posibilidad. Advierte
Sampson que la histerometría, laminaria, raspado, además de la insufla

ción, pueden propagar fragmentos mucosos.

Que la dolencia no es exclusiva de la especie humana, 10 dicen los
hechos antes consignados, los éxitos de transplantación en el mono por

Jacobson (28) y particularmente el hallazgo por Letulle, Maurice y Petit (29)
de endometriosis espontánea en el útero de la perra y por Fraser (30), muy
extensa, en el macaco hembra.

De modo que, a pesar del dato en contra de Cogliandro (31) o mejor,
aceptando con él la necesidad de cierta predisposiciôn a estímulos oncô
genos, los datos de laboratorio son favorables a Io que esperaba Halban (32),
a demostrar la capacidad de supervivencia y aún de desarrollo de los frag
mentes de endometrio, hecho que consagra definitivamente Schmid (33) al
lograr menstruación periódica en una histerectomízada, a la que autoin
[ertó endometrio en Ia vagina .. Otro dato Se exigía para explicar la pato
genia de los «teercysten», Ia capacidad de reacción decidual, digamos
premenstrual, de las heterotopias endometriales. Desde la referència ligera
de R. Meyer a Ikahachi-Kitai (34) en los primeros años de estos estudios,
sobre el hallazgo de heterotopias endometriales «funktionierende», incluso
con hipertrofiia patológica, y coetáneamente Aschheim (35) que presenta
cortes demostrativos de las fases menstruales de la mucosa heterotópica y
contenido de glucógeno, hasta el mismo Aschheim (36) en otra publicación,
Lochrane (37), Schaaning «38), Winestine (39) y White (40) que encuentran

células francamente deciduales en endometriomas concomitando con emba
razo, todo contribuye a afirmar este concepto.
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ESTADO DE LA CUESTION

La literatura de los últimos 11 años consultada por nosotros com

prende 183 trabajos, que dan referencia de 804 casos de endometriosis,
correspondiendo a la localización uterina 183, ovárica 178, en la cicatriz

laparotómica 70, en el ombligo 24, tubárica 18, vesical 16, rectovaginal 15,
pélvica difusa 14, inguinal 6, intestinal 6, apéndice 3, perineal 3, crural 3,
gran labio 2, de la porción vaginal 1, de la línea alba (sin cicatriz Iaparotó
mica) 1, del ligamento redondo intraperitoneal 1 y sin precisar localiza
ci6n 260. Polster (41) en 1929 decía ser 1000 los casos publicados y Kaulich
y Oômôr! (42) hablan, en estos días, de 3000. Atribuímos a deficiencias
bibliográficas nuestras el no haberlos encontrado; tampoco, y probable
mente por el mismo motivo, el centenar de casos de endometrioma de Ia
cicatriz Iaparotómica a que aluden Usandizaga y Sánchez-Lucaz (43), ni los
30 de localización inguinal a que alude Dietlein (44).

Hasta hoy no se han registrado localizaciones, que sepamos, más que
en formaciones anatómicas comprendidas entre el ombligo y el periné, y,
dentro de la especie humana, exclusivamente en la mujer.

.

ORIGEN

La primitiva concepcion de Sampson se sostiene. Durante la mens

truación algún fragrnento mucoso puede enfilar Ia trompa y por un

mecanismo retrógrado, digamos antiperistáltico, fácil de imaginar, ser

depositado en la superfície del ovario y una vez allí, por el poder hísto
lítico de las células del estroma o aprovechando la brecha de una rotura

folicular, puede el fragmento profundizar y desarrollarse un quiste hemá
tico. La calidad de hemático es consecuencia de la funci6n menstrual de
la mucosa. Datos recientísimos de investigaci6n, ya consignados y de
diversa procedencia, abonan la opinión de Sampson. El mismo transporte
retr6grado ha sido estudiado y afirmado por Brakemann (45) en neoplasias
malignas del cuerpo uterino.

Esta teoría, de notable simplicidad, defendida por Vogt (46), Ulesko
Stroganowa (47), Marion Douglas (48), Maxwell (49), Palazo (50) Usandí
zaga Sánchez-Lucss (51), para su caso, bastó para explicar la localizaci6n
ovárica, pero a medida que se agrandaba el grupo de los endometriomas, se

hacía il1suficiente. Aceptando la rotura de «schokoladencysten» podía, inclu
so, explicarse la endometriosis peritoneal difusa, por transplantación, como
ha dicho Sampson; un punto de sutura que atraviesa la cavidad uterina
en la histero o ligamentopexia puede convertirse en un conducto de siem
bra endometrial en peritoneo, como creemos ocurri6 en nuestro primer
caso, o en la cicatriz laparot6mica; como asimismo en la histerectomía o

cesárea se pueden depositar fragmentos endométricos en aquella herida;
pero quedaban sin explicar el adenoma endometrioide primitivo de} om-
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Fig. i .

- CilS0 1.° Endometrioma originado en la zona de liga·
mentopcxia )' ahierto a través de la cicatriz la pa rotómica. Cubierta

cie epitelio cilíndrico. Cbinduln s endometriodes en pleno-estroma y

vasos en abundancia,

Fig, 2, - Otro campo del caso 1.0, Disposición de las glándulas
recordando et endometrio, Multitud de vasos neoforrnados,



Fig. 3.-0tro campo del caso I.�). Glándllla� con gran exubera ncia

de estroma citógeno.

Fig. 4.
- Otro campo del caso J .", Grall neoformacióri vascular

-que ofrece aspecto cavernoso. Dos glándulas, en esta prej.a racidn

típica la A, con cierta atipia la B.



Fig. 5. - Otro campo del caso 1.0 Tejido citógeno y vasos tr0111-

basados. Infiltración inflamatoria.

Fig. 6. - Detalle de las formaciones enclometrioicles.



Fig. 7.
- Detalle de las formaciones endometrioides con gran

relieve del estroma citógeno.

Fig. 8. - Caso 2.°. Endometrioma inguinal. Visión de conjunto.
Típico epitelio cilíndrico.



Fig. 9.
- Detalle de l a- micro anterior. Unn glándula incluida en

pleno estroma.

Fig. r o. - Adenoma eridornetriode ciel ovario. No

es en esta preparación el carácter de la cubierta epi
telial la importante, sino la existencia de lin corion

hemorrágico.

Fig. I I. - El campo a.mterior a mayor aumento.
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bligo, el endometrioma inguinal, el del tabique rectovaginal y Samson (52)
tuvo que ampliar su teoría. Haciendo inyecciones en úteros fibrornatosos
y extirpándolos, encuentra líquido en las venas uterinas y en el ovario;
con ello creyó demostrar el transporte venoso, clos años antes (53) sospecha
do. Así, pues, por vía interfascicular (endometriosis uterina, tubárica, etc.),
por transporte mecánico o injerto (fonna ovárica, en la cicatriz laparotó
mica a perineal, etc.), y por vía venosa) la heterotopia endornetrioide
resulta explicable cualquiera que sea su localización. Habla, no menos en
este último trabajo de propagación linfática, punto de vista defendido por
Halban (54), que también explicaría todas las localizaciones. Francht
mann (55), Molinengo (56) y otros así 10 aceptan y Ia observación de Wolf
y Frank (57) de un ganglio linfático ocupado por un fragmento de endo
metria junto a un tumor inguinal de la misma naturaleza parece demos
trarlo, contrariamente a Aschheim (58), que duda de la correcta interpreta
ción de estos cuadros microscópicos y de Robert Meyer (59) que no ha
visto nunca figuras de corrosión del endotelio linfático, hecho específico
de las neoplasías malignas, no de procesos benignos.

Este sabio ofrece Una nueva teoría que reduce el endometrioma a una

metaplasia de origen inflamatorio. Ya es difícil explicar [a metaplasia
de un tejido adulto, seroso, endotelial a endometria. En el ovario cree

que son porciones de epitelio de cubierta que han profundizado, modifi
cándose. Esta teoría, que cronológicamente tiene un precedente en Schic
kele (60), cuenta con muchos defensores (Robinson (61), García Orcoyen
(62), Stubler y Haendler (63) vVinestine (64), Ballin (65), Henke (66), Laro
yenne (67) Zerasaki (68), Tabler (69), Keitler (70). Si con Bungart (71),
considerarnos que los endometriomas extraperitone ales aparecen en sitios
herniarios; ombligo, anillo inguinal, septum rectovaginal, gran labio, no

hay que esforzarse en suponerlos desarrollados a expensas de un saco her
niario que Se obturó, y en apoyo de este aserto refiere el caso de un
endometrioma en un saco herniario y otro caso de hernia crural que se
cerró espontáneamente y en su Ingar apareció un nódulo linfático con

glándulas y fibra lisa, que el patólogo Dietrich calificó de tejidos uterinos.
En rigor, el endotelio peritoneal, antes de serlo, ha sido el multipo

tente epitelio celómico, generador, 10 mismo del endotelio que del epitelio
y parénquima ováricos, del mio y endometria. Restos celómicos en estado
indiferenciado (Walz (72) Tonkes y de Snoo (73) pueden originar el endo
metrioma con todos los elementos fibro-estromo-epiteliales que se quierasin necesidad de metaplasia, por simple prosoplasia (diferenciación en
sitio que no es el normal, de células indiferenciadas).

Restos müllerianos aberrantes (Cullen (74), Baillat y Bertrand (75),Schiffmann y Werner (76), pensando en el adenoma umbilical, Cilento (77)
y restos wolfianos, (Patti (78), del conducto de Gartner), han sido invocados
como generadores del endometrioma. De menor interés pareda la hipótesisde Semb (79) aceptada por King (80), según la cual el endometrioma se
forma de una transforrnación del epitelio folicular, en cuanto a su parteepitelial, y de una transformación de la teca, en cuanto al estroma, yla de Schiller que intenta demostrar que de los endotelios linfáticos se
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pueden producir figuras semejantes al endometrio. Nosotros pensamos

que el endometrioma puede asimilarse, en cierto modo, a las neoplasias
malignas que si no responden, probablernente, a un origen único, mucho

menos tienen un camino único de propagación.

CLÍNIC<\. DE LA ENDOMETRIOSIS

Se trata de una formación benigna. No hemos <encontrado en Ia litera

tura más caso maligno que pueda asimilarse al nuestro que el de Thom

son (81), publicado con el nombre de endometrioma maligno y en el que

se produjo una intensa metástasis pulmonar y la muerte por anhematosis,

demostrando el microscopio la naturaleza endometriósica del proceso, y

otro caso mortal, de Morse (82) de endometrioma pélvico difuso con com

prensión de ambos uréteres y uremia.

Aparece en Ia época de la menarquia y la menopausia natural a arti

tidal impone la regresión del endometrioma. Está, pues, ligado a. las

hormonas ováricas, cuyo máximo estímulo de crecimiento sería el mismo
ovariomiom de Recasens (83) sen.

Se presenta en forma de tumor único o múltiple, adherente, que

durante las reglas se pone tenso y doloroso y sangra, a veces, por dentro

del mismo tumor a al exterior. Este dato es muy variable y depende de

la vitalidad de la mucosa endometrioide, como de la potencia de las hor

monas cíclicas.
En la localización uterina (Donald (84, Withehouse (85), France (86),

Stefanesik (87), Komocki (88), Scherechewsky (89), Burg (90) Míglíavacca

(91) la adenomiosis puede, a veces, descubrirse al corte, macroscópico, sea

en difusas manchas subperítoneales o en el centro de un nódulo fíbro

matoso, Hay meno y rnetrorragias, remedando el cuadro de metropatia
hernorrágica. Dato de diagnóstico diferencial a favor de endometrioma

10 puede ser un aumento excesivo del útero en el premenstruo y mens-

truación atípica con dismenorrea (Halban (92).
.

Se ha visto la concomítancia de adenomiosis uterina con carcinoma

incipiente de cuello Otow (93), con tuberculosis del endometria Vaux (94) ;

(Terasvuory (95) que dice haber reunido 15 casos de la Iiteratura) y con

embarazo (2 casos de la Charité publicados por Aschheim (96); en el caso
de Scenez (97) se produjo tan grave hemorràgia en un parto espontáneo
que obligó a la histerectornía.

La endometriosis tubárica (García Orcoyen (98), Roy (99) tiene su loca

lización preferente en la porción itsmica. Se incluye hoy en el cuadro de

la endometriosis a la salpingitis ítsrnica nudosa de Chíari, el «Tuben

winkeladenomyom» de v. Recklinghausen. Como en Ia adenomiosis ute

rina, los focos endometriales no suelen ser hemorrágícos ; los cambios

cíclicos no logran la altura suficiente para ello. Opina Seitz (lOO) que la

mayoría de casos de menstruación tubárica están ligados a la presencia
de tejido endometrioide en la trompa, el cual puede permanecer un tiem

jo sin producir molestias, pero que con frecuencia conduce a la obtura-
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cion tubárica y formación de un «teer o schokoladesalpinx». Entonces

se produce dismenorrea, que, en el caso de una menstruación duradera,

puede simular un embarazo ectópico.
La ovárica (Iribarne, Contreras y Rubinstein (101) ; Vila y Viriot (102) ;

Monlanget (103); Keene y Kimbrough (104) se revela por un tumor quís

tico, raras veces mayor que el puño, con el clásico contenido de brea a

chocolate y adherido íntimamente al útero, generalmente a su cara pos

terior. Las paredés del quiste suelen estar infiltradas de tejidos endome

triales y de morfología varia, según contingencias de orden mecánico,

pero ello sólo en los quistes jóvenes; en los viejos han desa.parecido

quedando las paredes fibrosas encerrando un hematoma ovárico. En el

caso de Hermstein 105 el quiste hemático se abrió por la vagina.

Es síntoma común a la endometriosis de los genitales internos la dis

menorrea, particularmente tenaz )" violenta en la endometriosis ovárica,

Una dismenorrea violenta que aparece en el curso de una vida genital

tranquila y que es progresiva, debe hacer pensar en endomtriosis. Bour

ne (106) denuncia el «mittelschmerz» (dolor intermenstrual). Otras formas

de endometriosis alejadas del aparato genital Queden también producir
dismenorrea. Disparèunia y disquèzia son inconstantes. Toda tumoración

situada en las regiones de predilección de los endometriomas y que pro

duce molestias y se ingurgita durante Jas reglas, debe hacer pensar en

el endometrioma.

La endometriosis peritoneal difusa. Mattina (107) ; Davis y Roland (108)

escapa a toda descripción; desde algunos nódulos que se prestan a con

fusión con la douglasitis, hasta un cuadro anatómico semejante llamado

pseudornixoma peritoneal, hay todas las gradaciones.

La endometriosis intestinal aparece como pequeños quistes en Ia se

rosa ; y es en otros casos una tumoración que puede simular un cáncer

de intestino con pseudoileus que se agrava a cada regla Heim (109; Tobler

(110) y que en el caso de Schuler (111) obligó a hacer un ano ilíaco.

Breuer (112) encontró un nódulo apendicular concomitando con un quiste
de brea; se había hecho años atrás un raspado que produjo fiebre, en

el puerperio.
La endometritríosis de la cicatriz laparotómica se refiere, con fre

cuencia a una histeropexia anterior; Haselhorts (113) reunió 27casos; en

todos, menos en dos, había el antecedente de histeropexia con hilos de

seda que penetraban profundamente en el útero; también después cesárea y

desde pocas semanas hasta 20 años después. Nicholson (114). En el caso de

Owre (115) el tumor media 10 x 4 cm. y asentaba en Ia herida de apendicec

tomia. En los casos de Rieck (116), de Usandizaga Sánchez-Lucas (117), de

Prat (118) y de Habbe (119) el endometrioma menstruaba. La líteratura

acerca de la endometriosis de la cicatriz laparotómica es abundante; Ton

kes (120); Damrn (121); Berkeley (122); Bonney (123); Maes (124); To

bler (125); Neuweiler (126); Semb (27); Heaney (128); Krebs (129);

Nebersky (130); Ooulioud (131); Douglas (132); Barzillai (133); Isbister

(134); German (135); Haeusermann (136); Rosenstein (137); Danforth
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(138); Lochrane (139); Jeanneret (140); Polano (141); Percy (142); Ab
bot (143).

En la cicatriz de perineorrafia (con previo raspado) han observado
endometriosis Palmer (144) y Neuweiler (145); en el caso de Prager (146)
había el antecedente de una aplicación de fórceps que produciría, proba
blemente, desgarro perineal y en la superfície cruenta se implantaría al
gún fragmento decidual. Nos extraña que estos casos no sean más
frecuentes y sólo podemos atribuirlo a la poca vitalidad de las caducas
en el tiempo del parto.

En la línea alba Frachtmanu (147) ha observado un endometrioma del
tamaño de una avellana en una mujer no operada antes.

Henselhotst (148) refiere dos casos de endometrioma 'en la porción intra
peritoneal del ligamento redondo ; el segundo de ellos, en el sitio de
una ligamentofijación.

La gran mayoría de casos de adenoma umbilical y las entidades hi
droadenoma y siringoadenoma tubular hasta Neugebauer son endome
triomas. Se presentan en forma de uno a más más nódulos del tamaño de
judías y que sangran, a veces, durante las reglas (Andrews (150); Kohler
(151; Kleitler (152); Edwars y Spencer (153); Habbe (154); Brown (155)
pero que, por lo general, sólo se ponen tensos y dolorosos en aquéllas (Ober
ling (156); Walz (157); Schiffmann y Werner (158); Hanke (159); Balt
zer (160); pueden presentar el volumen de un huevo de paloma Steiner
(í61) y hasta de una manzana Lelièvre y Montpellier (162).

La localización inguinal de la endometriosis ha sido estudiada porHollmann (163); Palmer (164); Sampson (165) y Owre (166). La crural,
por Laroyenne (167), coincidiendo con hernia; en el caso de Molinengo(168) el tumor es del tamaño de una nuez y se ulcera y sangra a cada período menstrual.

Nódulos de endometrioma en el espesor del gran labio han sido refe
ridos por Stewart (169) y Palmer (170) ; Kaulich y Gomori (171) ; todos ellos
Se hacen dolorosos en las reglas.

Reiefferscheidt (172) describió un endometrioma del tamaño de un hue
vo die gallina, en el cuello del útero; en el caso de Zaleski (173) había nó
dulos retrocervicales y otro caso de endometriosis de la portio ha sido publicado por Fels (174).

Grau importaucia clínica tiene la endometriosis del septum rectovaginal (Meigs (175); Ruiz (176); Patti (177); Maezewski (178). El sitiode predilección es Ia comisura del ligamento úterosacro Lahrn (179); en el
caso de Tankes (180) había hemorragias rectales periódicas; en el de Metz
(181 y en 3 casos de Graves (182) se había diagnosticado cáncer de recto
y la dolencia evolucionaba con estenosis rectal.

En Ia vejiga urinaria Otow (183); Müller (184); Plaut (185); Cilento(186) con frecuencia el nódulo emerge de,un ángulo uterino Eberhard (187) ;Frommolt (188) ; la disuria y polaquiuria coínciden con los períodos menstruales, En el caso de Sauer (189) había hematurias en estos períodos yse diagnostícó carcinoma de vejiga.
Na podemos dejar de consignar la creencia de algunos autores de
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que ·el 'embarazo ectópico pueda explicarse por una endometriosis previa
que facilite la nidación, así en el ovario como en la trompa Dawson (190).
En el caso de Kleine (191) la endometriosis ovárica era abierta y ávida de
implantación ovular.

TRATAMIENTO

Será quirúrgico siempre que las circunstancias lo permitan (nódulos
aislados en cicatriz, ombligo, ingle; formas uterina, tubárica, ovárica).
En la diseminación y ant- lesiones infiltrantes, no hay que arriesgarse
excesivamente en el camino de las exèresis y desde luego nada de ampu
tación de recto ni resecciones intestinales ; se extirpa Io que se puede y
se hace castración, eficaz por sí sola en la gran mayoría de casas para
lograr una regresión completa de las lesiones Schikele (192) ; Moench (193) ;

Meigs (194). En los tres casos antes consignados de endometriosis recto

vaginal estenosante y diagnosticados de cáncer de recto, [a castración
total con histerectomía subtotal, practicada por Graves (195), fué perfec
tamente curativa.

Heymann (196) ; Frankl (197) ; Graves (198) en otra publicación; Ha
mant Cornil y Mosinger (199), nos informan de los buenos efectos de la
castración radioterápica. Con 1 S 2 sesiones dando un 28 % de la H. E. D.
logra Albrecht (200) en 6 casos la rergesión de teercysten. Seitz (201) pre
fiere emplear dosis mayores, dosis cancerosas. En mujeres jóvenes acon

seja Stoeckel (202) la castración temporal en la dosis indicada por Albrecht.
El radium ha sido aplicado con éxito por Patti (203) y por Héctor (204).
Heineberg (205) aplicó con muy buen resultado 6 agujas de 12 mg. de RaE.
durante 6 horas a tumores endometrioides del tabique rectovaginal.

Creemos que debe preferirse la cirugía a la fisioterapia, porque es más
eficaz y más conservadora. Ante un endometrioma del ovario en mujer
joven y en la mayoría de casos estéril, la cirugía permite la curación
respetando, sin temor, la porción sana del ovario y con un pronóstico
«quod valetudinam» inmejorable.

Hemos creído conveniente una exposición analítica de este tema por
que se encuentra, en estos momentos, en fase de constitución.
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Sesión científica del dia 10 de julio de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PEYRi

El talco, medio fisioterápico contra los oxiuros

vermiculares.

por el Dr. L. CIRERA SALSE

Tal vez parezca esta nota de materia insignificante para presentar a

esta docta Academia; pero como me ha parecido que se trataba de una

aplicación inmediata en bien del prójimo, que ha sido siempre mi orienta

ción en mi práctica médica, no he vacilado un momento ...

Los oxiuros iEnlerobius -uermicuiarisí son unos parásitos que el macho

mide unos cuatro milímetros de longitud, midiendo Ia hembra de 10 a 12,
terminando en su porción posterior en una aguda punta, como una lezna.

El ciclo evolutivo de este parásito, siguiendo la opinión generalmente
admitida, es el siguiente. Los huevos ensucian los alimentos y con ellos al
canzan el estómago e intestinos, y ahí se desarrollan las larvas que llegan
al 'estado 'adulto en el intestino grueso. Una vez fecundadas las hembras,
salen a las márgenes del ano a depositar sus huevos, y una sola hembra

puede producir 12.000. El picor que producen y el rascarse el individuo

facilita el transporte a la boca causando una autoreinfección, (Leuckardt,
Heller y y otros investigadores).

Pero algunos como Kuchemeistenr, Sill, Trump, Goebel, Koch y otros

admiten otro ciclo completamente endógeno en el que el parásito no tiene

necesidad de salir al exterior para desarrollarse, y sabido es que se han en

contrado en algunos apéndices operados y que se han explicado casos de

vaginitis y metritis y otros muchos trastornos producidos por los oxiuros.
Se encuentran excepcionalmente en todo el tubo digestivo; si bien

habitualmente viven en el intestino grueso, que 10 abandonan por la noche

para situarse en las márgenes del ano, en donde las hembras depositan sus

huevos, y en cuyo operación producen intenso prurito, que por veces es tan

fuerte que se haoe insoportable. En las niñas pueden extenderse a la vulva.
Con suma frecuencia los niños sufren de estos parásitos y también

atacan con alguna frecuencia y tenacidad a las personas mayores.
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Pueden descubrirse a simple vista en las márgenes del ano y en las
heces y suele bastar para su diagnóstico la picazón que producen todas las
noches en las márgenes <1el ano al acostarse.

Son innumerables los remedios que tenemos para combatir los oxiuros,
y a pesar de lo cual, tal vez no Siea ocioso dar a conocer otro que se distin
que por su eficacia, sencillez, inocuidad y economía: Se trata del talco en

polvo aplicado al ano al acostarse.
Como hemos dicho, los oxiuros viven generalmente en el recto y salen

a las márgenes del ano por Ia noche para depositar los huevos. Al encon
trarse con el talco se desecan y de modo especial, su agudísima termina
ción posterior quedando anulados sus movimientos.

Será exacto, o no este modo de acción; pero es 10 cierto que los pa
cientes quedan libres de sus molestias desde que empiezan a usar dicho re

medio, siendo su curación próxima, ya que no habrán reinfecciones.
Manera de usar el talco. En los niños bastará que al acostarles, pues

tos en decúbito supino 'Se les llene el infudibulum anal; y las personas
mayores en esta misma posición con una mano podrán separar una nalga
y con la otra verter el polvo; sino disponen de un auxiliar. Bastará prolon
gar el espolvoramiento del ano con el talco, durante una semana para que
el paciente quede libre de toda molestia, si bien, debe quedar vigilante
con el talco a mano, para usarlo a la rnenor molestia que se presente.

Hemos querido dar a conocer este sencillo medio que creemos aventa
ja a todos los conocidos en la inmensa mayoría de los casos; por su efica
cia, sencillez y economía y no dudamos que su generalización será de
importancia en higiene social, ya que las infecciones y reinfecciones serán
cada vez más difíciles.

.
.

Sin duda alguna, que gran número de poJvos y en especial el bismuto
usados como acabamos de indicar, podrían dar el mismo resultado; pero
ninguno le aventajaría en facilidad de uso, inocuidad y economía.

Discussiô :

DR. Pl!;YRI: Els prurits anals humits i els anovaginals són en un por
centatge fort, potser Ia quarta part degut a oxiurs, que mantes vegades no
es veuen a l'exterior, però que els rentats antisèptics senzills els fan des
aparèixer,

En aquest cas, la manera de veure acabar els oxiurs i la malaltia fins
arn era sols el semen-contra en enemes i rentats.

Nosaltres assajarem el senzill procediment del Dr. Cirera i li donarem,
compte dels resultats.

.



Sessió científica del lO de juliol de 1933.

PRESIDÈNCIA DEL DR. J. PEYRÍ

La significació Clínica de la Metilglioxalúria.
pels Drs. A. PI SUÑER i A. FOLCH l PI

Comprovada la presència en algunes orines del metilglioxal, era tasca
immediata l'estudiar la seva possible significació clínica.

Havem de notar, en primer terme, que el metilglioxal es troba sovint
en les orines diabètiques, fins de malalts compensats. Era d'esperar, i per
això les nostres primeres recerques es dirigiren precisament a orines de dia
bètics. En efecte, d'igual manera que en certs casos de diabètics hi ha
eliminació de cossos cetònics amb C 4, ó derivats -àcid betaoxiutíric,
àcid diacètic i acetona- en altres, o coincidentment, n'hi ha també del
grup de cetònics amb C 3 -àcid làctic, àcid pirúvic i aldehid acètic. El
metilglioxal és l'anhídrid de l'àcid làctic i l'aldehid del pirúvic.

CHa CHa CHa CHa CHs CHa
I I I I I I
CH-OH CO CO CH-OH CO COH
I I I I I
CH! CH2 CHa COOH COOH
I I
COOH COOH

Tot i la doctrina, era incert que es trobés metilglioxal en l'orina perquè
es tracta d'una substància molt inestable, que en l'organisme desapareix perl'acció de la glioxalasa o cetoaldehidomutasa, la qual el converteix en la
seva forma estable, l'hidrat del metilglioxal, àcid làctic

CHa
I
CO
I
COH

+

CHa
I
CH-OH
I
COOH
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que després s'oxida per un procés d'una certa complexitat. De totes mane

res, és tan universal en els éssers vivents la producció de metilglioxal en el
metabolisme intermediari dels hidrats de carbon, que constituïa un proble
ma interessant veure si és possible de trobar-lo en l'orina i fins en la sang.

Un de nosaltres, amb M. Farrán (I), el va descobrir en l'orina d'alguns
diabètics i fins de persones normals. Geiger (2) diu haber trobat, així ma

teix, metilglioxal en l'orina i la sang en gossos en estat d'avitaminosi B.

Més tard Gruenfelder, Ravinovici, Geiger i Rosenberg (3) l'han vist també

en l'orina de nens malalts d'intoxicació nutritiva, en la que, com és sabut, hi
té una gran responsabilitat l'avitaminosi B.

Aquests fets confirmen les nostres pressumpcions que la presència de

metilglioxal en l'orina és indici de pertorbacions en el metabolisme glúcid,
traduint dificultats en el procès de la utilització desassimilativa de la glu
cosa.

Ens hem volgut convèncer d'això estudiant en la clínica la metil

glioxalúria en relació amb les variacions de l'oxigen absent. Natural

ment, pot ésser que l'absència d'aquest oxigen en l'orina resulti d'una

excessiva destrucció de substàncies nitrogenades; però és el cert que la

major part de les vegades l'augment de l'oxigen absent tradueix una car

bonúria disoxidativa, es a dir, representa dificultats en el metabolisme de

les substàncies ternàries, sobretot els hidrats de carbon. Per altre part, estu-

d· 1 d dl'
O absent

d d Irant a con ucta e quoctent v+ 'es tenen a es respecte a a mar-

mtrogen

xa del metabolisme nitrogenat i a la intervenció ele les alteracions del ma

teix en les variacions de l'oxigen absent urinari.
En una altra comunicació en l'Acadèmia (4), ens hem ocupat de la

significació de l'oxigen absent i del quocient O. abs.
en l'orina, com indicis

mtrog,

de retards metabòlics. Últimament Polowski i Wesenburg (S) han estudiat

la mateixa qüestió en la sang i les variacions del que ells anomenen l'índex
cròmic residual hemàtic, emprant per la seva determinació en lloc del iodat,
del mètode de Strebiger, el bicromat potàsic i l'àcid sulfúric per a l'oxidació
de les substàncies mal cremades. Els resultats a què arriben aquests autors

són coincidents amb els dels altres que s'han ocupat del mateix problema
des de diferents punts de vista.

Es evident, doncs, que la proporció d'oxigen absent i el valor del
. O abs.

di '11 b l' d 1 b li
.

quocient -.- po Ien u- ustrar-nos so re estat e meta o isme ternan
mtrog. .

dels nostres malalts, que manteníem a un règim comú, tal com econsella

Bickel (6) en estudiar clínicarnent la carbonúria disoxidativa. En aquestes
condicions es pot evaluar l'oxigen absent urinari normal en uns 100 mg. per
10 c. c. i entre 10 i I S grams per 24 hores. La majoria dels nostres malalts
eren diabètics compensats, sense glucosa ni cossos cetònics en l'orina. En

general l'oxigen absent és alt, sobretot en relació amb el N urinari, cosa que

porta a un quocient elevat, per sobre del normal (0,65-0,80). No hem

pogut veure cap relació entre la quantia del quocient ni del valor d'oxigen
absent, i la presència o absència de metilglioxal.
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O. abs.
Dia

nitrog.
Metilglioxal Observacions

A. Clavero. 30-11 1,9 alcaptonúric, menjant de tot

1-12 0,975 orina n.v I.

2,25 no determ. » 2.

0,69 » » 4·

10-12 5,27 orina barrejada de les 24 hores.

J. Simó. 14-12 1,77 positiva 2 d., orina n.v 3.
0,96 positiva 2 d., » » 4·

L. López 14-12 1,168 negativa 10 h., » » 4·

R. Serrano. 15-12 1,78 positiva 4 d. (diarrea) n:o I.

L. López 15-12 0.885 positiva 10 h.

A. Clavero. 20-12 5,61 indeterminable, alcaptonúric, barreja.

L. López 1,5 positiva 10 h., barreja.
21-12 1,19 posit. posit. 10 h., orina n.O 2.

J. Sitjàs. 7-1 r.r I negativa 6 d., orina n.v 2.

0,913 indic. 6 d., » » 3·
1,14 negativa 6 d., » » 4·

I 5- I 1,19 negativa 6 d., orina n.v 2.

18-1 0,797 positiva 6 d., » .» 3·
0,83 negativa 6 d., » » 4·

P. Correa 20-11 1,19 posit. posit. 9 h., orina n.v 5.

J. Garcia 0,98 negativa 8 d., » » 2.

F. Garcia 23-1 I 1,19 pos. pos. pos. n.v 33.

J. Sitjàs, 0,55 negativa 6 d., orina n.v 1.

C. Rufat 24-II 2,42 posit. posit. 2 d., barreja.

Francesca G .. 2,52 negativa 3 d., barreja.
8-1 I 0,63 negativa

L. Martos . 2,92 pos. pos. pos. 4 h., orina n.v 1.

9-11 2,4 positiva 4 h., » .» 3·

c. Rufat 10-11 1,96 posit. posit. 3d.,orinan.0 3,acet.pos.

J. Sitjàs. 0,78 positiva 6 d.

I. Martas 13-1 I 2,7 posit. posit. 4 h., orina n.v 1.

1,77 posit. posit. 4 h., » » 3·

1,58 posit. posit. 4 h., » » 2.
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Altrament, tampoc no es veu cap relació entre la metilglioxalúria i les
manifestacions clíniques, entre aquella i la gravetat de la diabetis i entre la
diabetis mateixa i I' aparició del metilglioxal en l'orina. Hi ha individus no
diabètics metilglioxalúrics i, viceversa, i n'hi ha també que semblen trobar
se en un estat del tot normal. Passa-segurament amb l'eliminació dels cossos
cetònics amb C 3, el mateix que passa amb la dels en C 4: que les causes
de llur aparició poden ésser moltes i diverses. Hi ha, com és sabut, persones
sanes, nens sobretot, que molt fàcilment es fan acetonèmies i acetonúries i,
en canvi, en altres casos les mateixes substàncies cetòniques amb C 4 tenen
una forta significació pronòstica.

Avui coneixem molt poc encara tot el que fa relació a la
clínica de la metilglioxalúria que ara s'inícia. Es d'interès estudiar
ho, perqué el metilglioxal no és certament una substància innocent,
sinó, al contrari, fortament tòxica: en els conills produeix un quadre
convulsiu violentíssim, que recorda el de la hipoglucèmia insulínica.
Al mateix metilglioxal li han e�tat atribuïts nombre de trastorns dels
que caracteritzen l'avitaminosi B. Es interessant la continuació d'aquestes
investigacios en els malalts i també en les persones amb metabolisme apa
rentment normal. Ens trobem avui, en el coneixement dels efectes de l'acu
mulació dels cossos amb C 3 en l'organisme, en igual situació que quaranta
anys enrera es trobaven els clinics en el que's refereix al coneixement de
les propietats patogenètiques dels cossos cetònics amb C 4. I el temps ens

ha provat la gran importància de tals substàncies dins la patologia de la
nutrició.

No acabarem aquesta nota sense dir que, possiblement, ha d'existir rela
ció entre la metilglioxalèmia i la lactacidèmia. La hidratació del metilglioxal
i la deshidratació de l'àcid làctic constitueixen potser un sol procés
reversible; ja hem recordat que l'àcidlàctic és la forma estable - hidratada -

del metilglioxal. Avui són en gran nombre els savis que s'ocupen de les
variacions fisiològiques i patològiques de la lactacidèmia, sense que s'hagi
arribat encara a una doctrina unificada i definitiva. Caldrà, doncs, estudiar
també les relacions experimentals i clíniques entre la conducta de l'àcid
làctic en la sang i Ia del metilglioxal en ella i en l'orina, cosa que vol dir
l'estudi de l'activitat de la glioxalasa en l'organisme.

Geiger (7), en efecte, ja ha vist que el metilglioxal afegit a orina nor
mal deixada a l'estufa sota toluol, desapareix ràpidament, mentre que sub
sisteix el que incorpora a l'orina dels gossos avitaminòsics B. Hi ha un gran
nombre de qüestions que se'ns plantegen com a conseqüències de la troba
lla del metilglioxal en certes orines.

Avui dia, però, res no ens pot dir encara la clínica del valor mèdic
d'aquest descobriment. Establim .un quadre amb els resultats de algunes
de les nostres observacions, resultats que després comentarèm.
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Dia.
O. abs.

Metilglioxal Observacions
nitrog.

J. Sitjàs. _--- 1,60 negativa 6 d., orina n.O 3.

J. Garcia 17-1 I I, I I posit. posit. 8 d., orina n.O 2.

1,72 positiva 8 d., � » 3·

J. Sitjàs. 3,38 negativa 6 d., orina n.O 3.
0,68 negativa 6 d., » » 4·

J. Simó. 22-11 2,92 negativa 6 d., orina n.O 2.

2,48 negativa 6 d., l) » 3·
1,47 negativa 6 d., » » 4·

J. Garcia 0,55 posit. posit. 8 d., orina n.v 2.

J. Simó. 27-1 I 1,28 pos. pos. pos. 6 d., orina n.O 2.

1,13 posit. posit. 6 d., » » 3·

1,°9 indic. 6 d., » » 4·

OBSERVACIÓ: Orina n.? I indica la de l'esmorzar.

»2 • » dinar.

» 3
» 4

» » sopar.
la nit.» •

Metilglioxal

Sra. Gener. La Glucosa, indicis .

2.a » negativa
3.a » negativa

positiu
positiu
negatiu

Sra. Domen. diabètica que fa 8 dies tenia 2 5 grs.
de glucosa 0/00; glucosa 7 0joo i ace-

tona, indicis. positiu

Sra. Galof . Glucosúria intensa. Goll irradiat.
Metabol. basal actual: + 8 «t»,

Règim i sintalina.
Glucosa i acetona, negatius . fortament positiu

Sra. Guas . Glucèmia 115 mgr. ojo. Diabètica

greu. Tractament insulínic .

.

Glucosa i acetona negatius negatiu

Sra. Revert Diabètica. Tractament, sintalina.
Glucosa 8 0/00 • positiu
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Metilglioxal

Sra. Le. I.a matí. Glucosa, indicis.
2.a migdia. Glucosa, 10 gr. %o.

3.a Glucosa, negativa.

positiu
positiu
positiu

Srta. Arag. I.a dejú. Glucosa, negativa
2.a 2 hores després de 50 gr. glucosa

negatiu
negatiu

Dades del dia 7 - VIII - 1931.

Sr. Trab Diabètic. Orina 24 hores. Sense glucosa positiu intens

Sr. Gix. 3 tarda. Glucosa, indic.
9 nit. Glucosa, negativa
matí. Glucosa, negativa

negatiu
positiu
negatiu

Dades del dia I I - VIII- 1931.

Sra. Sabat. Glucosa negativa
Sra. Llob. » »

Sra. Seg » »

Sr. Perram. » »

Sra. V. Farr » »

negatiu
positiu
negatiu
positiu
negatiu

Dades del dia 5 - VIII - 1931.

Sra. Calab. Glucosa negativa
Sra. Mec » »

Sra. Pra. » »

Sra. Rovel. » »

Sra. de Gua. » »

.:

negatiu
positiu
negatiu
negatiu
positiu

Dades del dia 6-VIII- 1931.

D'entre tots els casos que aportem en els quadres adjunts, destaquem-ne
alguns de característics. En els que van apart, estudiats del 5 al 13 d'agost
de 193 I, veiem amb tota claredat com la presència de metilglioxal no està
lligada ni a la gravetat del procés diabètic ni a la presència d'acetona, ni de
glucosa en la mateixa orina. Es més, les mostres d'orina del mateix malalt
(p. ex. Sra. Gen ... ) a diferents moments del dia acusen alternativament
l'existència i l'absència de metilglioxalúria (casos també de Sr. G ... 1 I-VIII;
id. J. Sitjàs 7, 15 i 18 gener 1932). La nena Fr. Gar ... amb una diabetis sa

carina molt greu, té en 23-II metilglioxalúria, absent l'endemà. La malalta
J. Garc., diabètica greu amb lesió fímica cavitària (neumotòrax), en cinc dies
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diferents (20 febrer, 8, 17 i 22 de març), en té dos sense metilglioxal en

l'orina i tres amb quantitats variables, però importants.

Q I I d I
. O abs.

I 'f
' .,

.

uant a va or e quocient -.-, es Xl res son arxi mateix con
nitr.

vincents. Encara que es volgués objetar respecte a la bondat del mètode de

Müller, que ell mateix ha modificat ulteriorment, inútil insistir que tots els

resultats són de dobles determinacions coincidents, i que com a valors com

paratius, els obtinguts el tenen indiscutible. En alguns casos, com el del nen

A. Clavera, s'explica el quocient altíssim: es tractava d'un alcaptonúric, en

què l'eliminació de cossos a mig oxidar perl'orina és intensíssima, no essent,
doncs, d'extranyar un quocient tan extraordinàriament elevat com el de 5'71
(20-XII), que altrament no es troba mai. Però la manca de paral-lelisme entre

el valor del quocient i la presència a absència de metilglioxal, es veu, per

exemple, en les orines d'aquella mateixa nena Fr. Garcia, de 6 anys, afecte

d'una diabetis molt greu (fins 80 unitats d'insulina diària amb un règim seve

ríssim), en què el 23-II, tenint metilglioxalúria intensíssima, el quocient és de
l'59. i l'endemà, sense metilglioxal en l'orina, té un quocient de 2'52, és a

dir, més elevat. El malalt L. Lopez, diabètic greu, en 14-XII té un quocient
de 1'16 sense metilglioxalúria, i l'endemà, amb reacció al pirral fortament

positiva, el presenta de 0'88. La malalta J. Sitjás en 10 determinacions té
les més variades xifres del quocient (de 0'68 a 1'19 i un dia 3(38) sense cap
mena de relació amb la presència, així mateix altament variable, de me

tilglioxal urinari.
En tots aquests casos, l'eliminació per l'orina del metilglioxal, tra

duint una combustió insuficient de principis ternaris, sembla que hauria

d'anar acompanyada de valors alts del quocient
O �bs -. Però, de fet, no
nitr.

succeeix sempre així.



Sessions científiques dels dies 2 i 30 d'octubre de 1933

PRESII>ÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Notes sobre eruptives. (Segona part).

pel Dr. J. ARMAVGUÉ TUSET

Havent parlat .I'any passat de les eruptives i havent afirmat que, mal

grat ésser tan comuns i conegudes, encara quedaven pel seu coneixement

moltes incògnites i malentesos, crec que cal tornar a parlar encara de les

mateixes. És aquest un estudi vulgar, ho reconec, però donada la multitud

de febres eruptives que hi ha i l'infinit nombre d'individus que ataquen,

dels quals molts acaben malament, hem de creure que per això sol, aquests
estudis tenen importància, per modestos que semblin.

Avui tractaré de dos punts, els dos referents a la varicella, malaltia que

en altre treball vaig qualificar de Ventafocs de les febres exantemàtiques,
i que ja sabem per la vella rondalla que a les Ventafocs no Se les ha de

menyspreuar massa.

CRiTICA DELS NOMS DE LA VARICEL-LA

1.a Crista[.lina. - En coses científiques hom no s'ha de deixar por
tar mai de la imaginació. Estava jo molt satisfet que en Ia meva terra hi

hagués un nom tan simpàtic (anava a dir poètic) i tan ben aplicat com el

de cristallina. Perquè, realment, excepte quan les vesícules es fan difícils

d'observar per ésser tan migrades, en les primeres hores de nascudes són

bellament transparents, com si estiguessin plenes d'aigua pura. Però ja
sabem que no hi ha res nou sota el sol. Llegint, llegint, rri'he trobat que

el nom de cristallina o un de molt serblant, ja s'havia usat en diferents

paisos des de l'antigor. Ingrasias, de Ia varicella en diu. crystalli. El seu
contemporaní Guido Guidi, el qual seguint la moda del seu temps va llati
nitzar el seu nom transformant-lo en Vidus Vidius, abans que aquell i que
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ningú va descriure una erupció de vesícules plenes d'aigua, brillants com

el cristall, que va distinguir de les erupcions veroloses i xarampionoses.
«Sunt - diu el cèlebre florentí - qui prseter duo species quœ commerno

ravimus crystallinœ adjíciant, sic nempe appellant quœ dum velutí vesicu
las plenas aquae instar crystalli splendentes.» (A rs univer.Medicinœ, vol. II,
cap. VI, 1596.) En dir duo species es refereix al xarampió i a la verola.

Morton l'anomenava unes vegades 'Variola crystallina i altres chicken
pocks. No escribia Pox amb x, sinó amb ks .

William Plant, en el capítol «Chicken POX» de l'IIAmerican text book
of the Diseases of children by American teachers, editet by Louis Starr»,
2;" edició, p. 157, diu: «Les vesícules contenen un xerigot alcalí, de la
transparència de cristall. Per això a la varicella se li ha donat un altre nom

que jo trobo admirable, el de Crystalli.
Savill en «(A system of clinical medicine», V. 1, pàg. 590, diu que el

nom de 'Variola crysiallina és un dels sinónims de varicella.
John Mac-Combie, en la pàg. 178 del volum II del «System of medici

ne», de Clifford Allbutt, dóna com a noms usats a Anglaterra els de Cry
stallina y Crystalli.

Torno ara a dos segles enrera per a parlar d'una monografia d'un doc
tor de Montpellier, Anton Sidobre, dedicada a la verola. Es troba inclosa
en l'edició de Londres, any 1737, de les obres de Ricard Morton, V. 2.0,
pàg. 159. Hi ha un paràgraf que diu: «Est et alia species exanthematum
infantibus propria quam Itali vocant Rauagtione, Galli, 'Verola 1Jolanf..e,;
nonnulli grandines et crysiallos ; Merindolius, Ichorosas atque fatuas Va
riolas; Drelincurtius, lyrnphaticas et sanguinis rorern sudoremque. Ap
paret Ravaglio sub forma Vesicularum albarum, extuberantium, aqua
Iympida turgidarum et per universum corpus dispersarum.» He copiat el
començament de la descripció de Sidobre perquè es vegi que els noms que
apunta s'apliquen bé a la cristallina, en cara que el treball de Sidobre és
un tractat de la verola. Dos defectes tenen les obres d'aquell temps, si no
totes, la major part: la poca distinció que fan de les malalties i el llatí
macarrònic que gasten. Però ja us haureu fixat que entre els diversos noms

que apunta Sidobre no hi falta la paraula crystallos . El bonie és que com

pari les vesícule sa la rosada, «rorem».

2.0 Chicken-pox.-D'on han tret aquest estrany nom els anglesos?
En el «System of medicine de Russell-Reynolds», V. 1.0, pàg. 218, es diu
que aquest nom ve del llatí cicer (cigró). De cicer els francesos en van fer
chiche i pois-chiche i passat aquest mot de França a Anglaterra (amb la vic
tòria d'Hastings, guanyada en 1066 pels normands), es va transformar a

poc a poc passant per boques saxones en chicken-pox. Però no he vist mai
la semblança de la vesícula de varicella amb un cigró. Mai no és aquella
tan gran corn aquest, fora de les molt altres formes bulloses, A més la ve
sícula de la cristallina és flonja i el cigró és macís i dUI, i en el color no
s'assemblen. No crec, doncs, que aquest sigui l'origen del nom chicken-pox.
Crec que hi ha una pista més probable. A França en deien abans en molts
llocs (i encara ho he trobat en un autor modern) pustules de poulet, o sigui
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pústules de pollet. Realment, no altra cosa vol dir «chicken-pox». Això sí

que podria haver passar l'estret amb els normands. Trobar-lo un nom ben

aplicat, no l'hi trobo, a no ésser que em demostrin que els pollets puguin
patir una erupció semblant.

William Plant ve a dir el mateix que Russell en les següents parau
les: «És de creure que la seva grandària, que és per terme mig la d'un

cigr6, o sigui del chicken-pea dels anglesos, és el que va suggerir a Morton

el nom de chichen-box;» Plant no està segur del que diu, quan posa «es

de creure». A més, això dels grans de varicella que facin l'embalum d'un

cigró deu ésser cosa de Nord-Amèrica, on tot volen tenir-ho gran. En la

plana 157 (Loc. cit.) diu que Morton va inventar aquest nom, i això no és
veritat. Morton diu «Variolœ maxime benignœ nostro idiomate dictae Chic
ken Pocks», en «Tractatus de febribus inflamatoriis», Londres, 1737, pàgi
na 75. Per les anteriors paraules es veu que el gran clínic anglès, el qual
havia passat gran part de la seva vida estudiant la verola, encara no l'ha

separada del tot de Ia varicella, i que no ha inventat el terme de chicken

pox des del moment que diu «anomenada chicken pocks en el nostre idio
ma». En la plana 87 escriu «Cum dico Variolas benignas esse cœterarum

omnium nomam, intelligo Variolas quascunque Discretas et Regulares
cum Petechiis, eruptione Miliarí aut altera quovis stigmate exitiali minirné

conjunctas prseter illas quas lingua Vernacula vocare solemus Chicken
Pocks.» Torna a dir, doncs, el mateix, «en el nostre idioma vernacle se'n
diu chicken pocks». Però Plant (plana 156, de l'obra de Starr «Diseases
of children»), torna a la càrrega i diu: «Morton li va donar el seu primer i
millor nom de chicken-pox.» A dir veritat ni és el millor nom, ni és inven
tat per Morton, i si aquest l'hagués inventat, no seria tampoc el primer
nom, ja que 170 anys abans havien emprat alguns autors el nom de chry
sialli,

3.° Varicella i noms semblants. - Diu un autor que aquest nom ve

del llatí varus, que vol dir barb o sigui allò que els castellans anomenen

burros. Però sembla més natural que sigui un diminutiu de verola. ¿ Què té
de particular que els francesos facin el diminutiu de variole en -oaricelle, si
de dame en fan damoiselle? ¿No fan els italians el diminutiu de pastora
en pastoreila.> En català diem damisella com a diminutiu de dama. Els filò
legs tenen la mania de buscar interpretacions estirades pels cabells quan
en tenen a mà de dares i senzilles.

El nom »ariceûa és el que definitivament ha dominat a tots els altres.
És dolent, però no hi ha res a fer, perquè és cosa impossible desterrar-lo.
És dolent, perquè permet la confusió entre la verola i la cristallina, la qual
s'ha fet per espai de segles i que encara fa molta gent llega en medicina.
Varicella vol dir verola petita, i de verola no en té res. Però aquesta con

fusió té conseqüències greus perquè la gent accepta com a coses iguals la
varioloide, que realment és una verola petita, i la varicella, que és una cosa

molt diferent. La varioloide, si s'encomana, dóna la verola greu si el con
tagiat té disposició a tenir-la forta. Sent dir la gent que la crisialliwa no és
perillosa, i per la confusió de què he parlat, no es guarda tampoc de la
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»arioloide, El primer que va usar el nom de -oaricella va ésser Vogel en

1764, precisament perquè ell també creia que aquesta era una verola poc

forta. Consti, doncs, que aquest nom ha nascut d'una gran errada. Hi ha

una infinitat de noms que tenen el mateix defecte que el de varicella. Són,
variolette i ueroleiie del francès, i viruela laca del castellà. El nom molt

usat abans a França de pétite vérole »oianie té dos defectes, a sigui, la

confusió amb Ia verola i l'adjectiu uoumie , mal aplicat, perquè en la va

ricella les vesícules tenen tanta fixesa com les pústules de la verola. El

nom que se li dóna en la nostra terra de verola borda, és encara més do

lent, perquè és el mateix que dóna la nostra gent a la varioloide, amb Ia

qual, per raó del major perill que fa córrer, convé no confondre-la.

4.° Altres noms usuaLs.-Els alemanys de vegades l'anomenen Wind

pocken, Però en les vesícules de la cristallina no hi ha vent. És un

nom fill de mala observació. Nom millor i després del de crisallina., el més

encertat, és el que usen moltes llengues estrangeres «btdllofes d'aigua»,
v. gr.: Water-pokken en holandès; Wasserpoceen, en alemany; Vatten

koppor, en suec i, Water-pox, en anglès.

5.° Noms estranys i antiquats.-EI llom de grandines, que cita Sido

bre en Ull paràgraf que he copiat abans, no pot venir més que de cala

marsa, en llatí grandineus, en castellà granizo. No està mal del tot. Els
italians encara en diuen Moruiglione, que és equivalent a malaltieta, per
què de quelcom malaltís en diuen morvido (del llatí, Morbus). No diuen

Morviglione en sentit de mal greu, sinó en el de mal despreciable, fun

dant-se en el poe dany que fa. Confieso que no sóc prou filòleg per a saber
d'on s'ha tret el nom de Ravaglione. A no ésser que vingui de Rauus (del
llatí, que vol dir color roig fosc), el qual nom sols es justificaria si es fun

dés en el rash escarlatinós, que de vegades l'acompanya, però que si he de

jutjar-ho per la meva experiència personal, aquest rash es troba molt poc
sovint. Ramage, en francès, vol dir destrossa. De les seves sis lletres, les

cinc primeres són també les del començament de Rauagüone, No hi ha cap
altre nom italià que s'hi assembli, que jo sàpiga. ¿ Serie Rœuaglione un gali
cisme ? Na és de creure que es pugui aplicar amb raó a la mansa varicella,
a no ésser que se li digui per ironia, així com a un home petit se li diu un

«mil homes».

6.0 Resum.-EI nom que més s'adapta al català; que més s'ha usat

en el nostre llenguatge vernacle; que no porta a confusions; que fa notar

la característica del mal, com és l'absoluta claredat de la limfa vesicular
en el moment d'aparèixer, i que té un caient agradable i polit, és el de cris
tallina. Crec que hem d'doptar-lo, i jo d'aquí endavant penso usar-lo in

distintament amb el de varicella. Aquest últim nom és dolent, però està

tan arrelat, que batres amb ell fóra com renovar la batalla del cavaller man
xec amb els molins de vent. Aquest és l'inconvenient que té el deixar durar
les coses defectuoses, Em sembla que els castellans no poden trobar cap
inconvenient ell acceptar el nom de cristalina. Bons noms, com ja he dit,
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són els que signifiquen gra Ple d'nigua clara,.v. gr.: Water pokken, Vat

len-koppor. Fora d'aquests i el de crístallina, tots els altres són dolents, es

tranys o antiquats.
El de chicken-pox no hi haurà manera de desterrar-lo. its dolent, però,

amb el de varicella, ja hem fet tard per a bandejar-lo No vull deixar aquest

tema sense queixar-me de que una obra tan simpàtica com és el Diecionari

català de Medicina de Corachàn, no parli de l'aplicació de la paraula cris

tallina a la varicella. A Catalunya el poble no coneix aquest nom, sinó els

de cristallina i de verola borda, però ja he fet notar que aquest darrer s'ha

de desterrar, perquè també el donen a la varioloide, i la varicella no té ab

solutament res que veure amb la verola.

II

DIAGNòSTIC DE LA VARICEL'LA

Fins en aquest la cristallina posa entrebancs. És tan marcada la dife

rència entre les vesícules d' ella i les nústules de la verola (això és: ordre

de presentar-se, manera de distribuir-se, tenir o no umbilicació, dissem

blanca de forma, etc.), que sembla que no hi hauria d'haver mai cap dubte.

De vegades costa de distingir-les del stropliulus ; altres es pren un rash va

ricellós per l'escarlatina o viceversa; a cops enganya l'abundància de ve

sícules supurades i, a voltes, quan els grans comencen a secarse i la cros

teta no és més que un punt petitó, pot un observador superficial o amb

mala vista confondre aquest punt amb la umbilicació d'un gra de verola.

Bocaloglu sosté que les vesícules de la varicella s'ombiliquen sovint, el que
al meu entendre és una equivocació. Crec que un error en aquest assumpte
es fa generalment per poca cura en J'examen i per desconeixement dels

símptomes. I una errada té la importància que he assenyalat en estudiar

els lloms de la cristallina, car permet d'ajuntar els verolosos amb els va

ricellosos, amb dany d'uns i altres.
Com que m'agrada donar exemples de tot el que dic, permeteu-me que

us en presenti uns quants. Rolleston diu, COlL jo, que, fixant-se bé no és

comú d'equivocar-se. Confessa que es fan confusions amb l'impètig, la

sarna i la sifílide varicellosa ; en el seu article «La varicella en la vellesa»,
diu que nombrosos casos de cristallina van ésser considerats com de ve

rola en l'epidèmia de 1901 a 1902. El Dr. Wanklyn, parlant de la mateixa

epidèmia, diu que el 16,7 % de varioellosos van ésser enviats en els dits

dos anys a South-Wharf, amb un certifient de verola. Plant diu que es fa

en això moltes errades, de vegades amb fatals conseqüències. En 1911 el

Consell de Sanitat de Londres va ordenar que s'avisés tot cas de varicella,
perquè moltes veroles fluixes eren preses per cristallínes i per tant no eren

isolades. En els hospitals de Londres van ésser admesos, del 1910 al 1914,
324 casos de varicella amb certificat d'escarlatina, perquè els metges es

deixaven enganyar pel rash escarlatinós, del que dedueixo que el rash

aquest, abunda més que aquí i que també hi abunden més les faltes de
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diagnòstic; Ia qual cosa m'aconsola d'ésser espanyol, perquè veig que
al cap d'avall valem més del que aquella gent es pensa, ja que no fem tan
tes errades com e11s. El que acaba de provar això és que Thompson diu
que en l'epidèmia del 1901-1902 hi va haver el 50 % d'errades de diagnòs
tic en confondre la verola amb la cristallina (96).

Staubli (95) publica un cas amb símptomes generals molt greus i de
molta inflltració en la base de les vesícules, que al principi semblava una

verola greu. Unna (97) descriu una sifílide varicellosa que és rara, però
exposa a equivocar-se. Thompson (98) descriu 'Una malaltia que sembla ve

rola i cristallina a la vegada. La considera una malaltia. apart, que causa

errades. Anderson va veure casos semblants él Jamaica. Rosenthal (99) va

observar un petit grup de noduls abans de sortir les vesícules, Nageotte
Wílbouchnitch va veure el mateix en un altre cas. Vegi's com amb el
Dr. Mateu Riu encapçalem l'article que tenim en vies de publicació: «Se
puede afirmar que la varicela es la Cenicienta de las eruptivas. Para la
mayor parte de los médicos nunca hace daño alguno. Si no fuese por la
enojosa cuestión de sus relaciones con el zona, nadie actualmente se ocu

paría de ella. De esto resulta que nunca se da parte de sus casos a la ofi
cina de Sanidad públtca y a pesar de que es una enfermedad de las màs
típicas en su aspecto, muchos equivocan su diagnóstico. La confunden con

la urticaria, el stroPhulus y la viruela. Si hay rash escarlatinoso y la erup
ción vesicular es posterior a éste, no es raro que la tomen por escarlatina
y en los hospitales de infecciosos es muy frecuente que metan entre los
escarlatinosos a los varicelosos.»

«En la sesuda Inglaterra deben ser comunes tales errores, porque va

rias veces hemos leído en periódicos médicos, serias quejas de que tal cosa
suceda. Tomemos el ejemplo que primero nos venga a mano. En «The
Lancet», de diciembre de 1906, p. 1763, se puede leer 10 siguiente: «El
Dr. Lupton ha preguntado al presidente de la Oficina de Sanidad si tiene
conocimiento de que en el registro anual de ella constan algunos casos en

que Ia muerte se atribuye a la varicela, cuando en realidad ha sido debida
a la viruela. A 10 que contestó el Dr. Juan Bunn que, en efecto, es muy
probable que muchas de las muertes que constan en el registro de 1904,
como si hubiesen sido causadas por Ia varicela, no eran otra COSa que casos

mal diagnosticados de víruela.» No hace mucho leímos en un periódico
profesional inglés una nota firmada por un médico de un hospital de in
fecciosos en Ia que se lamentaba de que enviaban a su visita de variolosos
muchos varicelosos. Uno de nosotros, en época en que no era obligatorio
el aviso, no pasó a Sanidad el de un caso de varicela. El propietario del
inmueble desconfió del diagnóstico, pues creyó que la familia del enfermo
había encargado que no Se descubriese que hubiera viruela en su habita
ción y denunció a la Sanidad el caso como una ocultación de una dolencia
peligrosa. Un médico que mandó la Sanidad afirmó que era una viruela
grave. Multa de 250 ptas. Declaración del médico de cabecera sosteniendo
que no era más que varicela. La Sanidad envió dos médicos, quienes apenas
vieron la piel del enfermo, sin vacilar 10 calificaron de variceloso. La multa
fué retirada: Siempre lo que parece sencillo en medicina no 10 es tanto como
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aparenta. Estas cosas sencillas no son muy estudiadas, ni tampoco bien

observadas, y es muy frecuente que uno crea sin fatuidad conocer bien la

cosa y cuando se ve obligado por cualquier motivo a fijarse en ella, queda
sorprendido al notar que, en realidad, sabe poco del asunto.»

Jo mateix creia temps endarrera que no vacillaria mai en un diagnòs
tic que jo suposava claríssim. Una néta meva ha tingut molt sovint, stro

phulus. Darrerament ha tingut una erupció d'elements durs al tacte i que
apenes tenien vesícula. Per un moment vaig dubtar, però la falta de picor
i que aviat en van aparèixer d'altres francament vesiculosos em feren sor

tir d'indecisions i vaig assegurar que es tractava de cristallina. A l'endemà
sortia a Ia seva germaneta una erupció, típica ja des del primer moment.

A casa de D. Francesc Fons vaig veure en aquest any un cas que
semblava varicella, però que mirant-lo bé, vaig veure que era strophulus. Hi
havia molta picor. Em van dir que moltes vegades havia tingut el mateix.
Quatre setmanes després va tenir una erupció que consistia en grans la part
macisa dels quals era més gran que la vesícula. Hi bavia picor; la febre
va arribar a 38,5°. Al voltant de cada element la pell era d'un roig viu.

Erupció abundnt i escampada per tot el cos. La sortida d'ella es va fer
en poques bores. 9 juny. Realment és varicella. Molts grans nous. Vesícu
les ben formades. Menys marcada l'elevació total del gra i menys vermellor
al seu voltant. Dia 10, 37,5°. Dia 12, un gra que està sobre la mastoide,
s'ulcera i prompte es cobreix d'una clapa negra, seca, que recorda la gan

grena de què tant sovint s'ha culpat a la varicella. No va tardar a saltar
l'escara i a cicatritzar-se la Ilagueta que mai no va ésser gran. Aquests
dos fets proven que de vegades hom es troba de moment indecís en el diag
nòstic de la varicella, però que, recollint tots els antecedents i observant
bé les lesions, s'arriba a una opinió certa. Torno a dir que ara crec pos
sible que un s'hi pugui equivocar Sense ésser-ne culpable, però que tantes
errades com veig confessades en les estadístique angleses, tractant-se d'una
malaltia que sobrepassa a totes en caràcters típics i bell definits, no poden
ésser futes sense una gran part de culpa dels metges.

Com element de diagnòstic, he de dir que rio he vist mai una 'feci
diva de Ia cristallina. Jo no dic d'una manera absoluta que no pugui ésser,
com fa Comby (Bull. méd., 1 de juliol de 1933), sinó que no bo he ob
servat. Així, que si en un individu s'ha vist una varicella innegable, hom
ha de creure que no bo és tota erupció que temps després es presenti i s'bi
assembli, a no ésser que sigui indubtable. He llegit també que en el Mün
cbener Medizinische Wochen, (4 agost 1933, pàg. 1215). Lade ha publicat
un article, sobre un signe precoç de Ia varicella, però per ara no he trobat
aquest número.

PRONòSTIC

No vull passar per alt dues opinions que tenen importància en la qües
tió del pronòstic.

Rolleston diu que les formes hemorràgiques són les que donen més
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quantitat de gangrenes i en les que cal ésser més pessimista en el pro
nòstic.

Francis Bond (100) creu que una condició sèptica de la sang no molt
anterior a una cristallina augmenta molt la malícia d'aquesta.

En ocupar-me del pronòstic, he de començar per confessar que, ha
vent apuntat indistintament casos nous i vells, això podria falsejar el ju
dici en la qüestió de la gravetat més o menys gran de la varicella.

D'alguns anys a aquesta part les condicions de Ia vida humana han
canviat bastant, i per tant ha canviat també l'aspecte, el curs i la gra
vetat de les malalties. Veureu en la varicella una gran variació en els dos

grans grups de les seves complicacions, o sigui les gangrenoses i les ner

vioses, les quals, en el sentit de la freqüència i de la mortalitat, han evo

lucionat en sentit invers una de l'altra. Les gangrenes quasi han desapa
regut i els accidents nerviosos han augrnentat Aquelles, produïdes per
microbis adventicis portats i ajudats per la brutícia, misèria i manca d'aire,
han minvat, perquè han minvat també aquestes males condicions, encara

que falta molt per a la perfecció. Les nervioses, degudes probablement a un

virus, el mateix de la varicella, com sospito, o a un altre sobrevingut, com

creuen molts, no depenen tan directament de les condicious higièniques, i
són, per altra part, ajudades per la sobreexcitació que el cervell humà
porta ja del ventre de la mare. Vull limitar un xic la importància de l'aug
ment d'aquestes darreres complicacions, o sigui, que sense negar que
siguin més freqüents, crec que actualment no ho són tant com sembla. Passa
ara que la major facilitat en fer diagnòstics i la major publicitat que es

dóna als fets clínics, per haver-hi més periòdics que publiquin i més metges
que escriguin, fa aparentar més comuns malalties que ja ho devien ésser
abans. En el nostre assumpte se sent la influència de la viva atenció que
ara es dóna a l'encefalitis en la vacuna, motiu principal de les aferrissades
lluites entre vacunistes i antivacunistes. Això fa que no es deixa de pu
blicar cap cas que s'observa, 1 de retruc, .no en queda inèdit cap que apa
reixi en la varicella.

El «leit rnotiv» del tema d'aquesta conferència, el que m'ha fet adop
tar el tema d'ella i l'única justificació que tinc per haver escrit un treball
tan pesat, és el que ja he dit més d'una vegada i que encara diré en les
conclusions, que si bé confesso que la cristallina és una de les dolences més
lleus, penso que el metge, per a salvar la seva responsabilitat i per a no

enganyar als clients, s'ha de recordar i advertir que de tant en tant surt
amb quelcom desagradble ; alguna de les compliccions que anem ill. asse

nyalar.

III
\ .

DE LES COMPLICACIONS I PERILLS DE LA VARICEL'LA

En els treballs de preparació de la conferència llegida l'any passat i en
els d'una llarga história clínica sobre una cristallins complicada de pneu
mònia lobular en vies de publicació en la Revista Mèdica de Barcelona, vaig
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tenir ocasió de convèncer-me que molts autors creuen en la quasi innocuï
tat de dita malaltia, mentre que si bé aquesta és Ia més lleu de totes les

eruptives, de tant en tant treu el geni i dóna cops inesperats. Molt sovint se
conten en el periódics mèdics algunes de les seves complicacions, però per
idees preconcebudes, que costen de desarrelar, no atreuen gaire l'atenció.

Però tantes i tantes n'he pogut llegir, que he pensat que devia fer el que

jo crec que encara ningú no s'ha cuidat de fer, o sigui reunir moltes

d'elles en un escrit per a fer veure que, tot i que la major part de les

complicacions de la varicella acabin bé, no deixen de costar molts sofri
ments i de causar algunes morts. És convenient que els metges pensin en

això, perquè sempre serà bo que, en visitar algun malalt d'eUa, parlin a la

família, sense posar massa alarma, de la possibilitat d'algun perill. Amb

l'objecte de demostrar això, he buscat dades en Ia literatura mèdica, i en
cara no he mirat ni Ia dècima part deels periòdics que tinc a casa, i he hagut
de parar les meves recerques per excés de material i no tenint temps de

preparar altra cosa, perquè la malalti i mort d'un germà m'ha endarrerit
en els meus treballs i el temps que em faltava per a llegir aquesta comuni
cació en la data que se m'assenyalà i vaig acceptar, era ja massa curt, m'he

hagut de resignar a fer més un inventari que un estudi. Dic dnventari, per

què m'he hagut d'acontentar anomenant fets, suprimint comentaris i in

terpretacions.i deixant això últim per a una altra ocasió, si la meva edat
me'n deixa temps. Resulta així el meu, un treball eixut i poc gloriós,
però ja no hem queda més remei que resignar-me. Acumulant fets d'ar
reu i de molt abans, podria semblar que la cristallina fos molt culpable,
però la pràctica ensenya a cada metge que és una malaltia bondadosa, i a
més es veu que en totes les estadístiques a penes Se la cita entre les causes

de mort.
De totes maneres no crec inútil el meu treball. Per més que una malal

tia signi benigna, no és per demés saber que de vegades deixa d'ésser-ho. Per
a no perdre temps donaré per suposat que tot el qne digui es refereix a la
varicella per a no haver d'estar sempre anomenant-la. Abd 'tiréil fulano ha
trobat un cas d'artritis» i no diré» en la cristallína.» Apunto també separa
des del text la major part de les cites bibliogràfiques,

DE LES IL'LUSIONS QUE ALGUNS AUTORS S'HAN FET EN JUTJAR
LA NOCIVITAT DE LA VARICEL'LA

La meitat de les obres diuen que és inofensiva. Altres amb prou feines
confessen alguna complicació sense importància, Altres la defensen, dient
que morts i complicacions són degudes a uns microbis forasters, com si el
virus de la cristallina no els hagués preparat el terreny. Permeteu que us

dongui alguns exemples de l'exagerat optimisme d'alguns autors. El gran
Trousseau diu que ella no ha mort mai a ningú, i que si alguna vegada ha
acabat malament és per alguna causa mdependent d'ella. Russell Reynolds
no fa més que repetir al peu de la lletra les paraules de Trousseau (A
system of med., v. l, pàg. 221). Allan (109), diu: «El pronòstic és bo. No
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és peri1losa. És un mal mirat com cosa de cap importància.i West diu «que

no posa en perill la vida. No presenta cap complicació, No deixa conse

qüències.» Wreech diu: «La varicella no és mai mortal» (110). Decroizi

lles diu: «El pronòstic de la varicella no és mai seriós.: (111).

CASOS MEUS AMB FORTA FEBRE I ALTRES ANORMALITATS

No he vist, en 59 anys que estic ficat entre malalts, cap cas de varicella

mortal. En general m'he trobat amb casos benignes. En realitat, faig una

requisitòria contra la cristallina, quan sóc un dels metges a qui ha tractat

millor. Això prova que és malaltia benigne, però jo vull tan sols provar que
no ho és sempre. He vist casos en què s'ha allargat un xic, en forma de

malaltia discontínua, en què cada febrada ha estat seguida immediatament

de noves brotades de vesícules. Altres vegades la temperatura ha pujat a

altures desagradables. Recordo un cas molt antic, en què el malalt va pre
sentar signes die meningitis (contractura del clatell, Kernig , xiscles, sacse

jades musculars, etc.), i al cap de pocs dies, sense punció espinal (que
llavors no es feia); va guarir del tot. Recordo un altre, també de molts

anys abans, en què la temperatura va durar molts dies, passant sovint de
40°. En un altre malalt (del que vaig parlar en la memòria del'any passat:
Jover i Vidal), va passar el següent: Una minyona li va deixar caure una

olla d'aigua bullenta sobre el braç i espatlla drets, fent-li una cremada

que ha deixat una extensa i gruixuda cicatriu. Li va donar això en els pri
mers quatre dies una forta febre i molt malestar o sofriment; als 7 dies, o

sigui, no guarit encara de la cremada, però millorat d'ella i ja amb poca

febre, compareix la cristallina. 'I'emperatures altes i onejants. En 20 dies
hi va haver 5 brotades de vesícules, cada una anunciada per un fort aug
ment de Ia febre. En el primer dia va arribar a 40°, i en els altres recàrrecs no
va ésser mai menys de 40°. Al cap de 20 dies van desaparèixer juntes la
febre i la sortida de noves vesícules. La convalescèncía va ésser franca i
curta. Parlant-ne fa pocs dies amb el seu pare em va du que va passar això
quan el noi tenia 4 anys; jo, per falta de memòria, vaig dir en la con

ferència de l'any passat que en tenia 8. Ara té 28 anys. Recordo que al
gunes vesícules van supurar. He vist darrerament a aquest jove i m'ha
ensenyat unes quantes cicatrius, semblants � les de la verola. Osler, en

«Principies and pratiee of Medicine», diu que en la varicella les cicatrius
són més freq¿ ents que en la varioloide. No té del tot raó, perquè la va

rioloide sempre deixa poc o molt senyal, però la varicella, si no hi ha altra
supuracíó que aquell petit enterboliment de les vesícules, quan es van fent
velles, no en deixa. Cree que en el cas del noi Jover VidalIa cremada no

va influir gens en la vinguda de la varicella. No va ésser més que una

pura coincidència. Ara no asseguraré, que per un mecanisme inconegut,
la cremada no hagi pogut influir en les altes temperatures, en la supuracíô
d'algunes vesícules i en el curs llarg í intermitent de la malaltia. Hem de
pensar que en les cremades sempre es fan toxines i que poques vegades
es mantenen estèrils.
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En aquesta primavera he visitat un nen, fill de Francesc Santamans,

qui va presentar una cristallina fàcil de diagnosticat , però Ia febre va

ésser alta i sostinguda. Va arribar a 40° 1 es va sostenir 9 dies sempre de

39'5° en amunt. Cada dia sortien nous grans. En les vesícules no es veia

res d'anormal i l'estat general no era gens alarmant. Al novè dia va acabar

Ia febre bruscament, no van tornar a sortir nous grans i prompte va arribar

a l'estat normal.
El cas de què ara vaig a parlar és el que està en camí de publicar-se

en la «Revista Mèdica de Barcelona». És un noi de pocs anys, en el qual
no vaig trobar gaire temperatura i els grans que començaven a sortir tenien

aspecte normal. En dir a la mare que era un mal benigne, vaig tenir la pre

caució d'afegir que de vegades la varicella té cops amagats. Vaig fer bé

de parlar així, perquè l'endemà li va venir una pleura-pneumònia, la qual
va acabar bé, però no abans de 9 dites i d'haver denat molt mal de costat

i temperatures molt altes. La pneumònia era lobular, que molts metges
anomenen ara lobar, el que és un galicísrne No donaré detalls d'aquest
cas, perquè firmat per Mateu Riu i jo es publicarà dintre de poques set

manes en el treball que ja havem citat. La convalescència va ésser curta.

HEMORRAGIES I PÚRPURES

Ara farem una enumeració, que no pretenem que sigui completa, de ca-

sos de complicacions de la varicella exposats per diferents autors.

David i Alexander, cas amb púrpura de Henoch (24).
Knauer va veure un cas de púrpura que qualifica de fulminant.

Roger refereix un cas en que la púrpura va precedir a la cristallína.
¡Mac..combie diu que si bé ha vist varicelles amb púrpura de caràcter

benigne, n'ha vistes també de molt perilloses.
Bernoui11i (28) i Baader (29) han vist una forma petequial del Rash

prodròmic. Osler (126) s'ocupa de les hemorràgies de les mucoses en el
curs de la cristalHna.

Thorp ha vist casos d'hematúries anteriors a les vesícules.
Teissier (25) parla de les varicelles hemorràgiques, a vegades greus.

Cas de Storrie (27), vist també per Rolleston. Varicella hemorràgica
en un noi robust i sa. Va morir. No feia molt que havia passat l'escarla
tina.
Rundle (127). Cas molt interessant. MoIta abundància de vesfcules he

morràgiques i infinitat de patèquies i equímosis en tot el cos i vessament
de sang sota les conjuntives i sortida contínua d'aquesta per les genives.
Mort per toxèmia. ,

.

Gallier (30) creu que les epistaxis són freqüents en començar la va-

rioella.
Comby (31) ha vist un cas de mort. Confluència de vesícules hemor

ràgiques en la fossa ilíada dreta.
Rolleston (33) va veure guarir un cas amb hemorràgies intravesiculars.
Charles Porter. Cas d'una noia de 13 anys amb una erupció molt con.
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fluent ; cara molt inflada i algunes vesícules hemorràgiques. Estat alar
mant. Guariment.

J. Andrews. Cas amb melena. Guariment (32).
Ramam (128). Un cas; 6 mesos; vesícules hemorràgiques; estat co

matós incomplet; 39'5°; floroncos; després pústules. Guariment.

Cronk, citat per Andrews (32), vesícules, unes clares i altres hemorrà

giques. Aquestes van trigar en desaparèixer molt més temps que les altres.
Berard i Delavit (81), 6 anys i mig; epistaxi i petèquies en tot el cos

abans de sortir els grans.
Storer (82). Cas semblant a l'anterior. Criatura molt robusta, sense

tares. Morí.
Demme (83). Noi; any i mig; hernaternesi i melenes, 18 hores des

prés, sortida de vesícules. El mateix autor cita un altre cas propi amb vò
mits de sang.

Kaiser i Bradford (Arch. of Pediat., setembre 1929, pàg. 571). Cas de
noi de 2 anys i mig i hemoglobinuria, 6 dies abans de sortir els grans de
varicella. Reacció Donath-Landsteiner positiva. Wassermann negativa.
Transfusions de sang. Els autors atribueixen el guariment a aquestes trans
fusions.

LEUCOCITOSI I LIMFOCITOSI

Von Westrienen. Noia, 6 anys. 14 dies després de la sortida de les

primeres vesícules va tenir 22.000 leucocits dels que 80 % eren limfòcits.
Melsa i fetge grossos. Els leucocits, 5 dies després, van baixar a 6.800, però
la proporció dels limfocits augmentà a 85 %. No Des en els glòbus rojos
i en els ganglis limfàtics. Al cap d'alguns mesos els limfocits encara eren

52 per cent. Eosinofília 13 %, que va durar 7 mesos. Mig any després la
varicella va tenir una erisipela i llavors va desaparèixer I'eosinoñlia i els
limfocits van baixar a 46 s:

Amb el títol de «Varicella amb una fórmula leucocitôria que simulava
una leucèmia», Goldmann (38) ha publicat un cas d'Ull noi de 3 anys en

qui ja al segon dia de la varicel-la se li van trobar 76.750 leucocits per mme.
amb 89 % de limfocits. Diarrea. Lesions de la cristal-lina una mica més
grosses que d'ordinari i que varen durar més de l'usual. Adenopatia general,
generalitzada lleugera. Va tardar 33 dies a normalitzar-se.

El cas del Dr. Riu i meu, sense haver-hi hagut supuració, presentava
una leucocitosi de 16.600; però Ia complicació era una pneumònia i aques
ta ja dóna sempre un fort augment de glòbuls blancs.

Tornant a la limfocitosi, és de notar que els que tenen 85 % i 89 per
cent de Iimfocits, com varen tenir els malalts de Westrienen i de Goldmann,
acostumen a estar molt greus, v. g. : els d'anèmia de Biermer i els d'agra
nulocitosi, mentre aquests varicellosos no van arribar a semblar molt
malalts.

A dir la veritat, el que fa la gravetat dels casos és més la falta de
polinuclears que l'abundància ele limfòcits. No es pot admetre com verita-
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ble agranulocitosi cap cas en el qual els polinuclears neutròfils no arribin a

800 per emm.

NEFRITIS

Piero Fornara (147) (alguns casos), Serntschenko, Baginsky, Rasch (39)
(en 4 anys, 7 casos) (50), Henoch (41) (4 C¡iSOS; 1 de mortal), Rachel (42),
Rol1eston, 1 cas, en aquest abans hi havia hagut nefritis i una vegada gua
rida aquesta, va reaparèixer en venir und cristallina (1).

Hoffmann (1 cas) (47) Soudeikir,e (48), Hëigyes (49) (2 casos amb una

mort), Oppenheim, 1 cas (51), T'iUssen (1 cas) (52), Hagenouch (1 cas).
Cornby, 1 cas; Hanel (alguns casas) (148).
Teissier diu que la nefritis en la varicella en general és poc perillosa,

però que algunes acaben per la mort amb coma a convulsions. Pensa que
una tifoide anterior a l'existència d'una sífilis predisposen a la nefritis i Ia
fan més greu.

Denny i Baker (45) han pogut recollir 54 casos de nefritis en la va

ricella des de 1884 a 1929.

Klemm, de Dresde (46), en el Congrés de Metges de Saxònia i Tu
ríngia, a Leipzig, presentà una història de nefritis hemorràgica que va do
nar molta alarma, peró va guarir.

En Ia mateixa sessió Solmann va referir casos de nefritis hemorràgica
de malta gravetat en la varicella. També va parlar Carstens de 2 malalts
amb aquesta mateixa cornplicació, ls quals varen acabar bé.

Grancher (Conferència publicada per Legendre) (43), diu que la ne

fritis ve del 5 al 21 dia; dóna hematúries, albuminúria, cilindres épite
Iials, anasarca, etc., etc., i parla de clos casos de mort per edema pulmo
nar i urèmia.

Cassel, en 12 malalts que visità a Berlin (1894) atacats de varicella, va
trobar nefritis en 6 i d'aquests en van morir 3.

Wichmann (44) explicà que un noi de 5 mesos va ésser coHocat en la
mateixa sala on hi havia un altre malalt de crístallina. S'ho encomanà i
morí al setè dia. Hi hagué albuminúria intensa i en l'autòpsia es trobà for
tament malalta la capa cortical dels ronyons. El mateix autor veié un cas
amb nefritis, acabada per guariment, malgrat haver-hi hagut una gran
anasarca i una abundant quantitat de sang i albúmina en l'orina.

GANGRENA

Aquesta i les localitzacions nervioses són lies cornplicacions més fre
qüents de la varicella. S'ha de dir que la gangrena, si bé no es veu tan
sovint com les últimes, en canvi sembla més pròpia de Ia cristallina, perquè
de localitzacions encefàliques se'n veuen més encara en la verola, mentre
que de gangrenes no se'n troben tantes en cap de les eruptives. ¿No és es
trany que la verola, malaltia més greu, més bruta i amb grans purulents no
tingui, de bon tros, tan sovint les complicacions necrosants P Accepto que el



242 ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

virus varicellós sigui capaç per si sol de donar lesions, des del moment

que no podem negar que les vesícules són produïdes exclusivament per

ell, però quant a la gangrena, crec que és deguda a gèrmens advent-cis pro

bablement anaerobis. Donada la freqüència de les mortificacions en la va

ricella, crec que aquesta juga un gran paper quant a afavoridora d'aquelles.
A Barcelona no es veu gaire. Jo, fora d'un cas en què hi va haver una

petita clapeta negra en un sol gra, no n'he vista cap. Si accepto Ia seva

relativa freqüència és perquè són molts els autors que en parlen, fins

aquells que es fan llengües de la innocuïtat relativa de la varicella. També
s'ha de dir que actualment els autors en parlen molt menys, i és que han
minvat molt les causes que l'afavorien, com és la misèria i la brutícia.

Whitley Stokes, en 1807, ja va parlar de la gangrena en la cristallina i

Jonathan Hutchinson, Ien 1881, donava francament la culpa a aquesta (11).
El Dr. Wilsch diu que taca de vegades l'escrot, on és tan fatal al pa

cient, com pugui ésser-ho igual cornplicació en la verola.
La descripció que en fa Eustace Smith (12) pot considerar-se clàs

sica. Diu aquest: (En la varicella gangrenosa les vesícules es fan fosques
i més extenses, de manera que un cert nombre de crostes rodones i més

negres que les altres estan sembrades per tot el cos. Al voltant d'elles la

pell és d'un color roig bru. No totes són anormals: les sanes estan sem

brades entre les esfacelades. El procés de putrefacció entra molt sovint
a través die la pell fins als musculs. Aquests casos són molt perillosos. Per
exemple, Warrington Haward ha referit el cas d'un noi de 12 mesas que
no arribava al pes de 5 quilos i va morir amb pièmia i abscessos del pulmó.

Teissier (13) creu que les plaques esfaoelades es formen en els ele
ments vesiculosos (Chamoy), ja sigui que aquests prenguin caràcter he

morràgic, la qual cosa afavoreix la podridura, ja sigui que prímerament
evolucionin cap a la gangrena. Diu que Hutchinson ha vist casos mortals

per septicèmia i que Harward ha trobat focus profunds de gangrena sub
cutània.

Hagrénet i Delarue. Un cas: en el curs de la varicella va tenir en la

laringe Ull gra esfacelat. Mort per gangrena pulmonar (14).
Finkelstein. Cas d'un noi amb dues clapes com el palmell de la mà en

cada cuixa (15). Guariment.
Casos d'Abercombie, (Societat patològica de Londres), Hokes, Rogi

bue, Dikinson i Barlow. Aquests dos últims diuen que són tuberculoses la
major part de criatures que presenteu aquesta complicació. A dir la ve

ritat, una gran part dels autors es decanten cap aquesta opinió. No va

ésser així en el cas de Robert Blakham, en el que el malalt era fort i gens
malaltís, i no obstant moltes de les vesícules es van convertir en plaques
de gangrena. Va estar en perill, però no morí. Varen quedar fondes cica
trius.

Goodhart és dels que no culpa de res a la varicella. Considera una ex

cepció la gangrena. El seu traductor afegeix a la seva obra un cas molt
amenaçador, que a la fi guarí (l7).

Gordon i Rolleston (18) publiquen Ia història d'un varicellós en qui
16 vesícules hemorràgiques varen passar a gangrenoses. Mort. Bases dels
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pulmons amb hepatització roja. Diu Rolleston que fins I'any 1927 no ha
vist més que tres morts de la varicella: una de transforrnació penfigoidea
de les vesícules, una de gangrena i aquest cas que acabo de contar.

Payne (Societat patològica de Londres, 19 maig 1885) (19). Cas de

gangrena en una nena de tres anys, tuberculosa. Bowlby. Cas d'un noi
amb 6 plaques gangrenoses, que morí amb convulsions i dos altres també
amb gangrena, que es salvaren.

Radcliffe-Crooker. Dos casos de mort per gangrena.
Ashby i Wright (20) publiquen un gravat representant les llagues gan

grenoses d'un noi de 2 anys que va morir d'aquestes Es veuen multitud
d'úlceres grans, negres i fondes. Un cas d'Halié, que es troba en la «Me
dicina interna», d'Enríquez, va sofrir de gangrena gaseosa.

Reitske (21) diu que la varicella gangrenosa la major part de vegades
és mortal.

Buchler. Gangrena tan sols d'una vintena de vesícules. Mort per
coma.

Steínforth (British medical Journal, 1890), un cas.

Variot i Denzeux. Un cas; ulceracions gangrenoses que es van fer
confíuents. Béllamy (Societat clínica de Londres, 1887). Un cas, mort.

Crocker (80). Uri cas: 7 mesos; pares sifilítics, varicella, i dos dies des
prés butllofa negra en el genoll dret, i en obrir-se queda una llaga gan
grenosa. I/endemà totes les vesícules sortiren negres, 40,5°. Mort. Se
gons l'autòpsia, no era tuberculós.

Lockwood i Silver (22). Gangrena i septicèmia. Mort.
Demme. Noi de 3 anys, ja he contat el cas en tractar de les compli

cacions hemorràgiques; va morir i el mateix autor parla d'un noi de 26
mesos amb 51 vesícules gangrenoses. Va guarir.

Hutchinson (153) diu que uns quants anys enrera va descriure una

forma gangrenosa de varicella, acompanyada la major part de les vegades
d'iritis purulenta. A Irlanda era molt coneguda. Ja havia estat assenyala
da per Stokes. Fagge ja havia publicat un cas amb el nom de ru.pia, Hut
chinson va poder reunir, en 1881; 32 casos, entre ells un de Lowen
hardt, un de Berardi, un de Delavit, un de Bowly i Paine, 2 de Wood
word, 6 de Crocker i 14 de Barlow. 12 dels 32 van morir.

Crozer-Knowles. Noi de 2 anys i mig, molt sa i fort, vesícules que
aviat es van fer hemorràgiques, després purulentes i per fi gangrenoses.
Ëxitus.

Cojan i Froment han recollit en la visita de Lesage (1921) un cas de
gangrena, en un petit ben constituït, amb una petita glicosúria i hiper
glucèmia.

Apert i Goldberg (154). Un cas. Barenberg i Lewis (155). Un cas.

Oordon. un cas. Mort (156). A. Joe. Un cas, gangrena deguda a inter
venció del bacil diftèric (157).

Levin-Zigler. Gangrena de les dues carnes (I t;8)
Zahorsky. Un cas (159); noi de 7 anys; cama dreta gangrenada; fiui

xetat de braços i cames j presència de bacils diftèrics. Mor després de molt
alta temperatura i convulsions.
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COMPLICACIONS NERVIOSES

La cristallina té propensió a donar encefalitis, com totes les erup
tives. En ella són en general més benignes que en la verola i en la vacuna.

Tienen els virus d'aquestes malalties exantemàtiques tendència a atacar

el teixit nerviós. Així com en altres complicacions crec que s'associen

amb altres gèrmens, penso que per al cervell i la mèdulla no necessiten
moltes vegades tal ajuda, tenint en compte Ia freqüència amb que, en el curs

d'elles, es veu tal cornplicació. No obstant, com he dit abans, hi ha casos

en que s'han trobat altres microbis.
Anem als fets, perquè el meu treball és més de dades concretes que

d'hipòtesis i teories.
Moricheau-Beauchant, ha publicat, en 1909, casos de varicella amb

fenòmens nerviosos de caràcter maligne, arribant al coma i a la mort abans
d'acabar-se l'erupció.

Piero Fornara de Novara, en el seu fullet, del qual ja he parlat, cita
nombrosos exemples, trets uns de la literatura mèdica i altres de la seva

pràctica personal. Flexner diu que aquestes complicacions des de 1924

sovintegen en les eruptives, i entre elles la varicella. Fornara també par
la de mielitis ascendent en el curs o en la convalescència de la crista
Ilina.

GHinzmanll (54) diu que el virus de la varicella té tendències neuró

tropes. Dóna meningitis i encefalitis, limitades o generalitzades. Poden
venir ja adelantada la convalescència. No hi ha parallélisme entre les apa
riències de la cristallina i la gravetat del dany nerviós.

El cas de Gillot, Lm-rouy i Dupuy d'Uby prova que s'ha d'anar en

compte en valorar els fets. Malalt, en el qual, en passar la varicella, com
pareix una encefalitis que no va millorar amb res i després de molt du
rar, es va curar depressa prenent un antisifilític (68).

Poinso (33) (Societat de medo de Marsella). Malalt d'atàxia aguda
(símptomes cerebellosos marcats, astàsia, abàsia, tremolors, atàxia, dis

mètria, hipotonía) .Babinsky a esquerra. Guariment.
Sendrail i MUe. Dudevant (56), en la Societat mèdica dels Hospitals

de París, 1932, va contar un fet amb síndrome meníngic greu; perèsia de
carnes ; coreoatetosi en el braç, cap i tronc. Guariment.

Netter, en la mateixa sessió, fa observar que en la varicella cada dia
són més nombrosos els danys cerebrals i creu que estan baix Ia directa
dependència del virus cristallínic,

Breton i Le Marc. Cas de polineuritis (160).
Puig (Soc. méd. dels Hosp. de Lió, 16 juny 1931). Cas de neuraxítís

amb símptomes cerebellosos, Va venir en acabar la cristallína. Guariment.
Cathala (58) l'any passat va presentar a Ia Société méd. des Hôpitaux

de París (11 març 1932), els següents fets. Dos germans, un amb paràlisi
facial total i parèsia d'una cama, i l'altre amb monoplègia del braç dret. En
un tercer cas, estat de mal epilèptic i idiotisme.

R. Debré, Lévy-Solas i J. Netter (Soc. méd. Hôp. die París, 4 desem-
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bre 1925). Dona embarassada; a mesura que li sortien les vesícules anava

augmentant un coma que va acabar per matar-la. No hi havia albuminúria

ni hipertensió. No hi van haver convulsions. Els autors creuen que tot això

no renia res que veure amb l'eclàmpsia.
Chavany i_ Chaignot publiquen un cas de neuroaxitis postvaricellosa

amb simptomatologia cerebellosa pura, vòmit" incoercibles i rodaments de

cap.
En la «Pediatria» (1 juliol 1925, pàg. 213), P.aolo Galli, amb el títol

de «Complicacions nervioses de Ia varicella», publica dos casos d'atàxia

cerebellosa aguda en dos germans, els quals van ésser curats en dos set

manes. Diu _t]ue les complicacions nervioses de la varicella poden presen

tar-se en tots els segments de l'eix cerebro espinal , Per tant es poden tro

bar lesions dels ganglis intervertebrals i en els troncs nerviosos (Casos
d'Allaire, Camus i Sézary, Chavarnec). Poliomelitis (Rossi, Warton,
Smith) meningitis (Mya, Koplik). Encefalitis parcials (Caccia, Osler). Le
sions difuses del cervell (Macko, Mackenzie i Netter). Esclerosi en pla
ques (Boury). Tremolors d'origen cerebral (Cozzolino).

Bérode ve a dir el mateix en la seva tesi de París n." 553, 1932, que té

per títol «Complícacions nervioses de la varicella». Ha recollit 74 casos.

Sols dos han acabat per la mort. Diu que les coreoatetosis i les menin

gitis són les que es veuen més sovint.
Rolleston no ha vist més cornplicació nerviosa que una paràlisi del

facial.
Miller i Davidson (61). Un CaS d'encefalitis. Amb motiu d'aquest, han

recollit en la Iiteratura mèdica casos de poliornelitis, neuritis, convulsions,
paquimeningitis, esclerosi diseminades, neure-miositis, corees, neuritis óp-
tica i complicacions cerebrals de l'otitis mitja

-

Russell-Brain (62), en 1932, parla de l'encefalitis varicellosa, Ha reco

llit 32 casos en la literatura mèdica; dos adults i 32 nois. Onze casos eren

formes cerebelloses. Van morir tan sols els dos adults.
E. Wilson i F. Ford (Cornplicacions nervioses de Ia verola, vacuna i

varicella) (63), parlen de dos casos propis d'encefalo-mielitis varicellosa

guarits després d'una llarga convalescència.
En aquest mateix any s'ha publict un treball de Mignet sobre «Les

complicacions nervioses de la varicella» (64), que encara no he pogut
trobar.

Crouzon i Liège (Societat Neurològica de París), 3 maig 1!:t33 (65).
Cas de neuraxitis amb símptomes greus; 3 anys després encara persistien
els símptomes. Gautier (Société médicale des Hôptaux de París, 1931) (66).
Cas d'encefalitis amb coma; convulsions. Guariment.

Marfan ha tractat d'aquest assumpte en 1932 (67), i recorda que en

1893 (57) va publicar una observació de poliomielitis anterior, i en 1898

una altra de convulsions seguides d'oftalmoplègia nuclear externa típica,
i creu que les complicacions nervioses de-Ia varicel-la es van fent més fre

qüents. Crida l'atenció sobre les formes poc marcades. Hi ha individus

que, passada la cristallina, tenen parèsia de les cames i cauen sovint. En
ells es troba un xic d'atròfia del tríceps i dels músculs surals.
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Winicott i Gibbs (77) diuen que tenen notícia de 8 casos d'ence
falitis, 2 de mielitis i 2 de meningitis. Fan notar que en la varicella
totes aquestes complicacions no maten tant com en les altres malalties.

Mlle. Dudevant ha escrit la seva tesi de Tolosa (1932) sobre les en

cefalitis postvariceJ..loses. N'ha reunit 66 casos. Entre ells s'hi troben for
mes parkinsonianes.

Paget-Lepage (69) parla també de I'encefalitis consecutiva a la cris
tallina.

Van Bogaert diu que en la varicella el més freqüent són les com

plicacions del cervellet (70). Creu haver vist encefalitis varicelloses sense
exantema.

Gay. Cas de ueuritis (1894) (71).
Harrison-Butler. Cas de noia de 15 anys; paràlisi de l'esfínter de

l'iris; acomodació també paralitzada; lesió, per tant, del tercer nervi
cranià. Al cap de sis setmanes estava ja bé. (British Med. journal, 14 juny
1930, pàg. 1095).

Bertoye i Garcin (Lyon Méd., 1929, 1 de desembre, pàg. 661). Noia
die 3 anys i mig; síndrome cerebellos, atàxia, tremolor generalítzat, adia
cocinèsia, Guariment perfecte a les 2 setmanes.

F. Fasella (11 Policlínico, 1 de novembre de 1929, pàg. 566). Din que ha
llegit 5 històries de meningitis serosa, 2 de rneningoencefalitis, 7 d'ence
falitis amb atàxia cerebellosa ; 2 íd. més sense especial localització; 2 de
corea; 1 d'esclerosi amb plaques; 4 de encefalomielitis; 4 de tremolor
agut d'origen cerebral; 4 de mielitis; 1 de neuritis; 2 de polineuritis;
1 de neuro-miositis i d'oftalmoplègia. Un cas propi de l'autor era nn noi
de sis anys; paràlisi completa de les dues cames; Gnareix en pocs dies.
L'autor creu que era degut tot al mateix virus de la varicella.

R. Rendu (Journal de méd. de Lyon,S desembre de 1929, pàg. 767).
Noia de sis anys; síndrome cerebellar (rodaments de cap, mareig, vòmits,
astàsia-abàsia) j bradicàrdia; paraula entorpida. Guariment en 14 dies.

Provost. Tesi de París, 1927, n." 62: «Cornplicacions nervioses de Ia
varicella». Cas d � meningo-encefalitis, irritabilitat, ensopiment. Guari
ment.

Hallé i Arundel (Societat de Pediat., de París, 21 febrer 1933). Noi
de dos anys i mig; símptomes de meningitis tuberculosa ; líquid intraes
pinal normal del tot. L'endemà compareix la cristallina i els fenòmens ner
viosos s'esvaeixen.

Russell-Brain i Strauss (72), diuen que en l'antòpsia dels casos fatals
d'encefalitis de les eruptives, la lesió constant consisteix en hemorràgies
múltiples del cervell.

Gordon (73) diu que això no ho ha sabut veure en la cristallina ; el
.mateíx diu el Dr. Toni (74).

Krabbe (75). Cas d'encefalitis.
Pierret i Prnvost. Abscés epidural. Noi de 22 mesos (Echo méd. du

Nord, 8 oct. 1927). Ja en parlaré en tractar de les supuracions.
Pau Boquet (Les encephalo-myelitis de la varicelle, Tesi de París,

,1933). Diu que han estat publicades unes 70 autèntiques. Com que se'n pu-
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hliquen més, semblen més nombroses. Crec que Boquet té raó. El major
nombre de revistes mèdiques, el major compte a publicar el que s'observa

i el més exacte i prompte diagnòstic de les malalties, ha fet que les es

tadístiques en moltes d'elles assenyalin un empitjorament. És illusió. Per

què, ¿ com és que havent-hi tant augment en el nombre de moltes ma

lalties en els informes sanitaris cada dia la mortalitat disminueix i la vida

humana s'allarga? Aquest allargament mateix contribueix de vegades a

aquest engany, v. g., en el cranc, el qual en part augmenta, perquè arriba
més gent a l'edat en què generalment es presenta. Tornem al que diu

Boquet en la seva tesi. Per ell, les manifestacions encefalítiques en la cris
tallina generalrnent són benignes i guareixen del tot. El no conèixer-se
la varicella en els animals, no ha permès donar la dernostració experimen
tal de si són degudes al mateix virus de la varicella o a algun altre, que

passaria de latència a activitat baix la influència de la cristallina.
Fa bé Boquet de no decidir-se per cap opinió definitiva. Jo crec que hi

ha cornplicacions nervioses degudes a alguns microbis visibles i ben co

neguts, des del moment en què en el líquid espinal se n'han trobat de

vegades, encara que poques. Però si en aquest no hi són, ¿ per què neces

sitem dos virus, si un sol ho explica tot? No nego que n'hi pugui haver
dos, però això s'hauria de demostrar per fer-ho acceptar i no s'ha fet.
A més, aquesta benignitat que tots els autors concedeixen a les manifes
tacions cerebrals de la varicella, més prompte vol dir que l'element causal
en aquest cas no és el mateix que el de Ires lesions cerebrals de les altres

malalties, i que és cosa pròpia de la que estic parlant.
Segueix una llista de noves publicacions sobre les alteracions ner

vioses en la cristallina que no he tingut temps de busca! i per tant de llegir.
Encara que no res coneguin els fets concrets, les dade sbibliogràfiques també
donen una idea de la major o rnenor incidència d'aquestes complica
crons,

Cornil i Kessel «Sur l'ataxie post-varicelleuse» , Revue de Médicine,
febrer 1930, pàg. 169.

Crepin. Des complications nerveuses de la varicelle. Tesi de Lille,
1930.

Lenoble i 'I'hielernanns «Meningite streptococcique dprés la varice

Ile». Bulletin de la Société méd. des Hôp, de París, 1924, 7 març, pàg. 304.
Vermeylen, Von Boaert i Varlaeck. «Syndromes pyramidal et men

tal aux cours de la varicelle.» Soc. belge de Neurologie. Sessió de} 26 de

juny de 1930.
-

Gorini. «Meningoencefalitis en un infant a III mamella en el curs de
la varicella» (Lattante, 3r. vol., febrer 1932, pàg. 85).

Graham. «Dos casos de varicella amb encefalitis.» Archi. Disea. Child

hood, abril, 1930.
Bonaba. «Meningoencefalitis postvaricellosa» (Anuario de [a Facultad

de medo de Montevideo, març i abril de 1927, pàg. 85.

Ingelrans. «L'ataxie aigue post-varicelleuse. Gaz rnéd. de France de

1930, pàg. 320.
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Trammer. « über zwei Fallen von Zerebralerscheinungen nach Vari
zelle» (Mied. Klin., 22 oct. 1930, pàg. 1596).

Zimmermann i Cochran. «Encefalitis després d'una vacunació, coin
cidint amb 1.111 atac de varicella». Història d'un cas) Journal Missouri
M. A., 1932, pàg. 158.

En resum, crec que amb el que acabo d'apuntar n'hi ha prou per
convèncer que si bé les complicacions nervioses de Ia cristallina són poc
freqüents i menys greus que les de les altres eruptives, sovintegen en

ella més que les de les altres parts del cos. Em sembla també que les altres
localitzacions (sobretot les gangrenes, les quals després de les nervioses
són les que es troben més vegades), poden ésser degudes a microbis que
han prosperat per l'organisme, gràcies a la ajuda que els hi ha donat el
de la cristallina, però que les nervioses poden moltes vegades ésser degu
des a l'acció directa del mateix virus. ¿ Quin motiu hi ha per creure que
el que té acció per a dispersar pel cos una quantitat de grans de ve

gades molt gran, no pugui tenir el poder de causar un danyen el teixit
nerviós? ¿ No és el virus, si bé més petit, un microbi com els altres? S'han
fet de vegades puncions en meningitis varicelloses i shan trobat estèrils.
¿ No s'ha observat que els virus de totes les eruptives, sobretot el de les
humides, té una innegable acció neurotròpíca ? La relativa poca gravetat
que les inflamacions cerebrals i meníngies tenen en Ia cristallina, ¿ no in
dica que depenen del mateix virus d'aquesta, que ja se sap que és més
rnanso que el de les altres exantemàtiques? Confesso que no és això que dic
el que creuen la major part dels autors, sobretot els anglesos. Molts d'a
quests defensen la idea que un virus latent en l'organisme v. g., el de
l'encefalitis epidèmica, es desvetlla amb l'estímul del virus exantemàtic,
com el de la grippe evidentment ho fa. Parlen així (69) .Paget-Lepage, Wil
son i Ford (63), Russell-Brain i Strauss (72), Perdran (78) i Greenfield
(79). Aquest darrer fa remarcar la similitud que hi ha entre l'encefalitis
del xarampió i la de la vacuna. Creia que això vol dir que aquesta sem
blança en dues malalties tan diferents prova que en les dues és deguda
a un mateix microbi, que no és el propi de cap d'elles, sinó un que ha
vingut a complicar-les. ¿No us sembla, amics, que és aquest un molt magre
argument ? Nous estudis ens diran qui té raó. Per ara, mancat de temps,deixo per una altra ocasió l'ocupar-me d'aquest important assumpte.

HIPERPIRÈXIA

.
Es cosa errada pensar que la varicella és malaltia de baixes temperatu

res. El que hi ha és que la major part de les vegades són altes, però les
dóna a batzegades, i en aquestes l'he vist arribar a 41°, com en els casos
meus que he explicat en començar. Poques vegades és contínua Ia febre,
però això no vol dir que no arribi en certs casos a altures alarmants. Un
dels meus casos la va tenir alta en tot el curs de la malaltia, que va durar
9 dies. No pendré nota dels publicats per molts autors en que fan esment
de grans hiperpirèxies, perquè hauria d'escriure molt i inútilment. Sols
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diré que Teissier, en citar una observació de Roger i una altra de Mori

cheau-Beauchant, de l'any 1909, diu que aquesta hiperpirèxia Ve d'un

estat septicèmic, COSa que no encaixa amb el que he observat. La major

part de casos de cristallina amb altes temperatures no són greus, encara

que ho semblin i en els intérvals de les febrades, el malalt es troba molt

millor del que estaria si sofrís septicèmia. Sembla qUè això és una pro

pietat del virus de la varicella, independent de cap associació microbiana.

Vegi's en el cas meu amb pneumònia lobular com Ia temperatura no va

ésser el que correspon a aquesta classe de pneumònies, sinó que va guar

dar el caràcter de discontinuïtat de la febre varicellosa,
Wunderlich no diu res personalment de Ia temperatura en la varicella.

«La température dans les maladies». Traducció francesa, pàg.
-

357, i s'a
contenta amb citar el que diu Thomas en Archiv. der Heilkunde, t. 8,
pàg. 976, qui la suposa quasi sempre baixa. Fa excepció a aquesta regla
amb les següents paraules: «En els casos més forts arriba a 38'5° i rara

ment a més de 40°». 'I'homas ,es queda sota tie la veritat.
H. Roger, en un article titulat « Étude clinique sur quelques maladies

inféctieuses». Revue de médicine de Paris, 1900, va veure en la seva clíni

ca un cas de cristallina amb temperatura de 42,2°. Va morir.

CASOS COMPLEXES

Bernard Myers (149). Dona que va arribar a un gran perill per ha

ver-se-li presentat en el part. El nadó va passar una forma suau de la

cristallina (90l.
Bocaloglu «Maladies observées aux Enfants malades de París». Noi

de 2 anys i mig; operat d'hèrnia inguinal. Tenia ja la coquelux, Ve Ia

varicella. Les primeres vesícules surten acompanyades d'una erupció es

carlatinosa generalitzada, que va ésser considerada com un rash compa

nyó de la cristallins. Resulta ésser una escarlatina. Les vesícules no són

normals; unes eran hemorràgiques, altres purulents i dugues setmanes més

tard, xarampió. Broncopneumònia, floroncos gangrenosos. En les sembres

es trobeu anaerobis . Va guarir (91).
Gautier i Mlle. Monadjikova (Société méd. des Hôp. 27 Feb. 1931).

Grans varicellosos disseminats, i en assecar-se ve encefalitis, i en el curs

d'aquesta, erisipela en la cuixa dreta (92). Guariment. Na queda cap tara

nerviosa.
Erno Nucci (93). Noi; 10 mesos; varicella, meningisme, hipertèrmia,

paràlisi del braç dret, artritis d'un genoll i d'Ulla articulació tibio-tarsià

na. Guariment.
Maria Rosa Arrnangué, néta meva; a 4 anys cristallina, rosa (roseo

la), difteria, invasió de les foses nasals per pneurnococs virulents, comba

tuts am aplicacioris tòpiques de sèrum antipneumocôcic, i per fi una forta

malaltia del sèrum. Guariment. No va quedar gens decaiguda.
Armstrong (101) «The infection of children-pox», 9 maig 1910, escar

latina, 31 maig 1910, varicel-la, Va ésser aquesta 11101t greu. Es va guarir.
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James Hamilton (102) noi; 6 anys; varicella, seguidament xarampió.
Guariment.

Von Pirket ha vist que en l'associació del xarampió amb l'escarlatina
les vesícules eren més confluents i que algunes eren purulentes. També
han vist el mateix Nobécourt i Milhit. Quan la varicella va acompanyada
de l'escarlatina, generalment el malalt es salva. (Société de Pediatrie de
París, 15 juny, 1909). Sobre això vegi's la Tesi de París de Roussel, 1910.

Rie Oxler (151) 4 germans; 2 nois i 2 noies; Jim, 1 de febrer xaram
pió; John, 6 febrer, varicella; 10 febrer, xarampió; Peggy, 18 de febrer
xarampió i 3 de març cristallina; Ermina, 25 febrer xarampió i varicella
al mateix temps. El tres últims, que són els que van passar les dos malal
ties, van estar molt mlalts, però van guarir.

Rolleston (104). Noi; 8 anys; amb un dia de diferència se li van pre
sentar la cristallina i l'escarltina. Res d'anormal.

Cas de Codina (152). Verola en la convalescència de la varicella.
Cas de Rosenblatt i Bínschtok (86). Noi de 16 anys; varicella, al

buminúria, cilindrúria granulosa, hematúria i artritis aguda de Ia munyeca
dreta; 3 dies després artritis del genoll dret. Guariment.

LA CRISTALLINA EN LA VELLESA

Rolleston (88) cita un cas mortal d'un home de 64 anys i en va visi
.tar un d'e 71 anys, que va guarir. En l'any 1932 va cuidar una dona de 76
anys que va guarir. Creia que era el cas més vell dels coneguts. No tenia
raó. Abans, Overton havia publicat un cas d'un home de 93 anys, que va

salvar-se (130).
Alexander Joe diu que en novembre de 1931 va cuidar dos donés de

81 i 88 anys. Varen guarir. (British medo Jour. 17 Des. 1932). En el mateix
periòdic, en 3 maig 1930, Barfing i Cahill van referir dos casos de 69 i 80
anys.

Thompson diu que en 1180 casos, el de més edat tenia 76 anys (131).
Sembla que l'edat no aumenta la gravetat d'aquesta malaltia.

CONSEQÜÈNCIES LLUNYANES DESAGRADABLES

Legrand Kerr (3) diu que Ia cristaHina predisposa a falta de desenrot
llament i de ganes de menjar, i sobretot a tuberculosi..

Segons Schwank (4) empitjora Ia tuberculosi,
A dir la veritat, això no he sabut observar-ho. Ho apunto pel que

pugui ésser.

SUPURACIONS

Regibue. Flemó profund del coll. Mort.
Pllig¡. En la seva Tesi de París 1888 parla de floroncos.
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Kummer. Abscés estreptocòcic després d'una osteotomia.

Braquehaye. Estreptococèmia, endocarditis i artritis supurada. Mort.

Bolognini. Petita epidèmia de 15 varicellosos, 12 van tenir vesícules

supurades. Un cas de mort per supuració d'un ronyó. Cultiu pur de pneu
mococs en aquell.

Teissier. Flemó del coll i paratiditis supurada.
Boissonnas i Kummer, de Ginebra. -_ Article titulat «Varicella et

bursite suppurée. Noi de 4 anys i mig. Abscés en la cara anterior del coll

produït per un gra de cristallina infectat. Tetragen i Proteus. La malaltia
era en la bossa serosa de Boyer. Guariment (133).

Andreu Martin ha trobat 2 bursitis supurades, una al nivell del gran
trocànter i l'altre en el braç, acompanyada d'un flemó difús.

"

Caussade i Brenas. Adenoflemó del coll. Septicopiohèmia. Artritis
aguda. Exitus. (Acadèmia de Medicina de París, 26 juliol 1927).

Salomon (135). Faringitis estreptocócica aguda bilateral, mastoiditis,
bacterièmia amb nombrosos focus purulents i trombus de la sina venosa

lateral. Noia de 5 anys.
Pierret i Pruvost (136) Abscés epidural, estafilococs ; nen de 22 me

sos. Varicella que semblava molt benigna. Abscés del braç dret. Aviat sig
nes intrarraquidis, 40°. Punció lumbar amb sortida de pus carregat d'esta
filococs. Vacunes. Després de moltes peripècies, guariment.

Abraham. «Varizellen und 'I'uberkulose». Abscés tuberculós en els

ganglis del coll, exterioritzat en el segòn dia, d'una varicella que creu

desvetllat per aquesta.
Rolleston. Assenyala en la varicella' la compli-cació amb abscessos

subcutànis i floroncos.
Kreuzeler. Flemó de l'aixella. Mort.
Marklen. En una epidèmia familiar, diversos casos de vesícules su

purades, entre altres que no varen supurar. Les supurades tardaren molt
més a guarir-se i varen deixar cicatrius fondes (139).

RASHES

Rash és paraula intraduïble al català. En realitat és un eritema, però
com que es sempre dependent d'altra malaltia i al mateix temps no és

l'erupció típica de la mateixa, necessitaríem crear un neologisme i no em

crec amb prou autoritat per a fer-ho.
La major part tenen aspecte d'escarlatina.
Chambard diu que de vegades són molt vius í empitjoren molt el pro

nòstic (140).
Rolleston ve a dir el ma teix (141).
N'han observat i n'han parlat Gintrac, Thomas, Henoch, Fleisch

mann, Badan, Villan. 3 casos (1797), Batemann (1813), Steinforth i Sa
bathé.

N'han vist de posteruptius : Cherrnoy, Chauffard, Comby, Oerf, Nis

sim, Clemmsy, Davèrede í Gmet.
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De color de porpra n'han observat: Berard, Delavit, Booder, Andrew,
Lemoine i Rundle.

D'aspecte de xarampió n'han parlat: Revilliod, Desendre i Heubner.
Ni ha de mixtes, com el de Roger.
El tipus urticàric ha estat vist por Mac Cornbia, AImeras, Lorain,

Nissim i lVIedaelfe. Els casos que han passat immediatament abans una

altra malaltia presenteu, en general, un rash molt viu. Així ho diuen Chauf
fard, Ecónomo, Davarède, Sabathé, Chermoy, Bardineau, Emet, Nissim
i Alezais.

Arkenau. «Das erythem der varizellen» (142), diu que en la cristalli
na es veu en un 1 a por 100 dels casos.

Thorp diu que ha vist últimament bastants casos en què abans que
l'erupció, es presentava un eritema escarlatinós i hematúries. Creu que
aquestes observacions d'ell són úniques en la literatura mèdica (143).

Scholtz «Clinical interpretation of scarlatinoide rashes» (144) diu que
el rash escarlatincide no és una 'entitat nosològica distinta, i que per tant
no hi ha manera de distinguir-lo dels altres rashes escarlatinosos, Em sem

bla que aquest senyor diu amb això una niciesa.
Del11111e (145) ha vist el rash 3 vegades en el mateix malalt en l'espai

de 15 dies.
Galliard (146) diu que els rashos en la cristallína precedeixen, acom

panyen i segueixen a l'erupció, mentre que en la verola sempre vénen
abans.

Jo he vist en els meus varícellosos poques vegadas el rash. Pel que
llegeixo, crec que en el Nord el deuen veure molt més sovint.

CONFLUENCIA DE VESÍCULES

Chatin i Rendu (5) citen un cas en què les vesícules eren escasses en

tot el cos, però en l'esquena i post del pit eren tan apretades, que no es

distingia l'una de l'altra. Allí la mare dI€} malalt, abans de sortir l'erup
ció, hi havia aplicat tintura de iode. Oalliard ha contat un cas igual.

Weech (87). Noia; 4 anys. Escarlatina seguida de cristallina. Mol
ta confluència de grans, sobretot en el tronc i cuixes. Guariment.

APLEC DE COMPLICACIONS

Per no fer tantes divisions reuneixo en les ratlles següents les dades
que tinc sobre les complicacions de les que no he parlat en les planes
anteriors.

Rolleston anomena la tíroiditis i l'esclerodèrmia.
Enriquez (Pat. Int.) parla de septicèmies i endocarditis.
Sergent (Pat. Int. T. XVI, pàg. 85) cita les queratitis que poden dei

xar taques permanents en la còrnia, i laringitis, que de vegades han donat
la mort.
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També Teissier l'acusa de produir laringitis. En les fulles en què m'o

cupo de la gangrena parlo d'una localitzada en Ia laringe.
Lesné va parlar en la Societat de Pediatria de París, 5 març 1929 (35),

d'nna mort per laringitis.
jahr (36) publica un cas de cristallina amb ronquera; cordes vocals

molt roges i edematoses i disfàgia. Diu que coneix dos casos semblants,
un de Marfan i un d'HaIlé; els dos van acabat malament per culpa de les

vesícules intralaríngies, que van asfixiar els malalts.

Cerf (37) i Oaliègne (113) han publicat el primer un cas i el segon dos

de laringitis.
Mitchell i Fletcher (112). Treball fundat en 775 casos admesos en

I'Hosp. Gen. de Cincinnati des de 1913 a 1920. Les otitis i floroncos varen

ésser les complicacions més freq¿ ents, Dos morts: un de meningitis i un

de broncopneumònia.
Müller i Davidson. Casos d'otitis amb complicacions intracranials.

Rolleston diu que l'otitis mitja havia estat observada per Semtchenko,

May i jacod. En una estadística de 875 casos de varicella s'hi trobaven 17

otitis, i si bé confessa que són aquestes més benignes en general que en

altres malalties, diu que s'han publicat casos de mastoiditis, meningitis,
abscessos del cervell i cervellet, trombosis dels ventrículs laterals. El ma

teix autor cita casos de queratitis. Diu que en 150 casos observats per ell,
13 presentaven localitzacions oculars, o sigui un 8'6 por 100. Conjuntivi

tis, blefaritis i un cas de gangrena de les parpelles. També ha vist un cas

d'estomatitis ulcerosa.
Sabrazés ha vist una orquitis (Académie rnéd, de Paris, 1927) (23),

en la qual podien exc1oure's totes les causes ordinàries d'ella.

Comby parla de 3 casos greus d'estomatitis (105).
Svan Mahain (2) 14 mesos; varicella, bronquitis, taquicardia paroxís

tica, 250 pulsacions, Mort en un atac. Es troba broncopneumònia; infla

mació del nus de Keith i Flack; res en el Tawara i en el fascicle de His.

Blauer (114) Tromboflebitis de la vena cava inferior en un noi d'lI

anys.

Carey Coombs (115) Noi; 16 anys; Retenció de l'orina per una ve

sícula en l'orifici del prepuci i una altra dins de la uretra.

Keaking (Encyclopaedie of childrer's Diseases) parla d'un cas sem

blant.
Cas de Lesné (8) presentat a la Soc. méd de Pediatrie de París 1913;

apendicitis. Donada Ia gran freqüència de les dues malalties és possible
que no sigui més que una coincidència.

Teissier parla d'úlceres (25) ten la cristallina.
Guillem Ewart (116), soltera; 30 anys; Grip. Després varicella. Les

vesícules es tornaren pustuloses i després deixaren llagues, que es feren

grans, fondes i de llarga duració. 130 pulsacions. Va arribar a estar molt

greu, però va guarir.
.

Medison Taylor i G. Vells diuen que les vesícules degeneren en lla

gues, que triguen a cicatritzar (117).
Trousseau (Clin. medo Hotel Dieu T. 1.0 pàg. 132), epidèmia en l'Hos-



254 ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

pital Necker, en què la major part de les varicelles, a més dels grans ordi
naris, varen presentar bolles pemfigoides.

Freeth (118) . Noi; 3 anys. La varicella va començar com totes. Aviat
apareixen 3 grans butllofes; una d'enes gegantina. Guariment.

Cros de Norwick n'ha vist moltes varicelles imitant al pèmfig.
Gadding (119) n'ha publicat un Cas.

Lewis ha fet d'aquesta complicació l'assumpte de la seva tesi, titu
lada «Varicella i Pèmfig».

Roger diu que ha vist dos casos de varicella pemfigoide; l'un de 16
mesos; bombolles en moltes parts del cos; va guarir. L'altre, 7 anys, va

ricella molt forta, 6 bombolles de l'amplària d'un franc. Surten després
dos noves bolles; 42, 2.° j morit. No res d'especial en l'autòpsia. En una

publicació posterior diu que ha vist 6 casos de cristallina amb grans but
llofes.

Pye Smith (121) 4 casos de varicella pemfigoide, i Ramond un cas

del mateix (122).
Rolleston parla de casos d'impètig.
Nicolai Johanson diu que un eritema de vegades acompanya o segueix

la varicella.
Fournier Lasserre (Société de medicine militaire française), 13 juliol

1933 (10). Noi; en l'espai d'un any i· mig ha tingut dos atacs d'eritema
nuós; el primer després d'un xarampió, i el segon després d'una varicella.
Aquest ha estat pitjor que l'altre, perquè a més ha tingut una neuropatia
hiperestèsica. No res en els pulmons; negativa la radioscòpia. Va guarir.

Guyot (89) publica dos casos de dos externs que varen anar a l'hospital
amb un brot de varicella, van ésser atacats d'erisipela de la cara i un d'ells
va morir.

Semtschenko j pleuresia, un cas.

Bezanson i Philips anomenen les pleuresies i les pneumònies lobu
li11ars.

Rolleston, les pulmonies, pneumònies i erisipeles. Aquest publica un
cas (123) mortal; en l'autòpsia tots dos pulmons inflamats i cirrosi he
pàtica.

Haward un cas d'empiema comprovat per l'autòpsia.
Enriquez parla de pleuresies purulentes.
Rolle conta un cas de broncopneumònia amb abscés pulmonar.
El Dr. Sayé i la senyoreta Dra. Shelton m'han enviat un cas de pneu

mònia lobular per a publicar-ho junt amb el meu, i el Dr. Riu en la «Revis
ta Mèdica» de Barcelona. Es molt interessant.

Klemm. Cas de parotidis (124).
Rolleston parla també de parotiditis i a més d'otitis supurada i pe-

riostitis.
Cas de Semtschenko, artritis supurada.
Cas de Relly, del mateix.
Novala Pfihl (125) publica un cas de· panadís causat per infecció d'una

vesícula. Es va treure tota una falangina, regenerant-se perfectament l'os.
Casos de Bokai, Ferret, Parrot (6), Charrin i Sandow (7), tots d'artritis.
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Braquehaye, en 1894, va cuidar un cas mortal.
A. Martin diu que encara que la varicella és una malaltia de bon geni,

de vegades es veuen cornpliccions articulars a periarticulars que poden
donar disgustos. Des de 1919 ha vist 3 casos d'artritis supurada, 2 de bur
sitis íd., 4 de miositis, íd., i 1 de sinovitis, íd De vegades ve anquilosis,
i si no s'opera aviat, ve a voltes Ia mort (107).

MORTS

Cas de Braguehaye, artritis supurada.
Cas de Semtchensko, artritis supurada,
Cas de Ivan Mahain, cardíopatia.
Cas de Guyot, erisipela.
Cas de Warrington Haward, gangrena.
Cas de Hagrènet i Delarue, gangrena pulmonar.
Cas de Gordon i Rolleston, vesícules hemorràgiques i gangrenoses.
Cas de Buchler, gangrena, coma.

.

Cas de Béllamy, gangrena per artritis.
Cas de Lockwood i Selver, gangrena i septicèmia.
Cas de Crocker, gangrena.
'Cas de Demme," gangrena i hemorràgies
Dotze casos de diferents autors citats per Hutchinson.
Cas de Crozer-Knowles, gangrena.
Cas de Gordon, forma pemfigòidia i gangrenosa.
Cas de Storrie, hemorràgia.
Cas de Rudle, forma hemorràgica i toxèmia.
Cas de Comby, forma hemorràgica.
Cas de Storer, epistaxis i petàquies.
Cas de Lesné, laringitis.
Cas de Marfan, laringitis.
Cas de Halle, laringitis.
Cas de Henoch, nefritis.
Dos casos de Grancher, nefritis.
Cas de Wichmann, nefritis.
Cas de Hôgyes, nefritis.
Tres casos de Cassel, nefritis.
Casos de Moricheau Beauchant, coma.

Cas de Debré, Lèvy-Solal, G. Netter i J Longchamps, coma.

Dos casos citats per Russell Brain, encefalitis.
Dos casos citats en la Tesi de Bérade, meningitis i encefalitis.
Dos altres casos de Rolleston: un amb vesícules hemorràgiques i un

amb' gangrena.
Cas de Regíbue, supuració profunda del coll. ti

Cas de Bolognini, supuraci6 d'un ronyó..
Cas de Caussade i Brenes, septicepiohemia.
Cas de Kraneler, flemó de I'aixella.
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Cas citat per Rolleston, vell de 64 anys. No es diu la causa de la mort.

Cas de Zabrosky, gangrena i diftèria.

Dos casos citats per Mitchel i Fletcher: un de meningitis i un de

broncopneumònia.
Cas de Joe, gangrena i diftèria.
Fins aquí els casos citats en les planes anteriors, i encara s'hi poden

afegir els següents:
Cas de Payne, 19 maig 1885, Societat Patològica de Londres. (Lancet,

30 maig 1985). Varicella gangrenosa en noia tuberculosa de 3 anys.

Cas de Bowlby (en la mateixa sessió de l'anterior), noi de 10 mesos, 6

plaques gangrenoses, convulsions.
Dos casos de Radcliffe-Crocker (en la mateixa sessió), varicella gan

grenosa.
Dos casos d'Ellis (Manual pratique des maladies de l'enfance), traduït

per Wagner (1884), 2 germans morts, segons l'autor, de varicel-la acom

panyada d'escarlatina, però de la llegida atenta del text es dedueix que

eren varicelles malignes amb un fort rash escarlatinós.

Segons Roger (Sergent, Ribadeau, etc.), (Path. méd., XVI, pàg. 87),
la mortalitat hospitalària és a París de 3 a 4 %.

A. Martin diu que han mort alguns varicellosos d'artritis supurades,
als quals no se'ls havia operat a temps. Recordo bé que molts anys endar

rera vaig Ilegir en un periòdic francès que, en una epidèmia de Marsella,
hi va haver quatre morts i en 11n altre que, a Lyon, en una passa n'hi van

haver dos. Tinc la seguretat que conservo aquests periòdics, però m'ha es

tat impossible de mirar tot el que guardo.
H. Roger ha vist morir Ull malalt de pèmfig i un d'enteritis aguda. En

fer el resum de Ia mortalitat per la varicella en l'hospital d'Aubervilliers,
en els quatre anys de 1896 a 1899, diu que van morir 8 de 192 varicellosos,
o signi el 4,1 per 100. En aquesta estadística s'aplica a la cristaUina el que

vaig dir aquí I'any passat del xarampió, o sigui que és més perillosa com

menys edat té el malalt. De menys de dos anys en varen morir 5, de 2 a 7

anys, 3, i de més de 7 anys cap. Dels 8, 3 varen morir pier la malig
nitat de Ia mateixacristallina, 1 de laringitis, 2 de pièmia i 2 d'enteritis.

Rolleston diu en l'article «Varicelle in old age», que fins 1932 ha vist

5 casos de mort; com ja n'he citat 4 falta apuntar-ne un.

En el «British Medical Journal» de 18 març 1911, s'hi troba el Següent:
«Contestant al Sr. Crawshay, el president del «Local Government Board»,
diu que a Anglaterra i país de Galles es Van rebre 93 certificats de defun
ció de varicella en 1908 i 99 casos en 1909. Encara que aquí estic recollint
totes les maldats de Ia varicella, he de dir que no crec en tantes morts cau

sades per ella. Com es diu en paràgrafs anteriors, algunes deuen haver eS

tat de verola, perquè alguns metges anglesos s'han queixat allí que aquesta
errada de diagnòstic es fa sovint. Si repasseu les petites notes finals del
«Lancet» i del «British Medical Journal» de trenta anys a aquesta banda,
trobareu moltes proves del que acabo de dir. Sembla estrany, però és veri
tat! Recordeu el que he dit en les fulles dedicades al diagnòstic. Estic
ségur que entre els casos citats per mi, n'hi ha alguns que han acabat en
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defunció. Com de molts anys endarrera és impossible d'obtenir tots els

escrits originals, moltes vegades no he tingut altre remei que aprofitar
resums fets en periòdics, els quals sovint es descuiden de dir com ha acabat

Ia malaltia.
Amb els casos de mort apuntats aquí encara que relativarnent són una

quantitat petita, no pot sostenir-se una opinió tan optimista com la que

tenen aquells senyors que he anomenat en començar aquest escrit.

DEDUCCIONS I ADVERTENCIES

És pesat el que us he dit, però instructiu. Hauria estat interessant, si

hagués pogut donar detalls de cada cas i haver fet un bon estudi d'ells. De

totes maneres e� que he dit deixa la impressió que la varicella és benigna
en general i que les seves complicacions, en igualtat de localització i de

força, tenen menys tendència a la duració i a no deixar conseqüències tan

durables com les altres malalties en general. Però també resulta que té més

inconvenients dels que generalment se li suposen, que no respecta els

vells, que va molt del braç amb altres malalties, que té molta varietat de lo

calitzacions anòmales i que mata algunes vegades. Tot això s'ha de tenir

en compte per a no enganyar els clients quan els hagueu de parlar d'ella i

perquè no sofreixi el prestigi de la nostra carrera, que per dignitat tots hem

d'ajudar a mantenir.

L'assumpte de les relacions del zona amb la varicella és tan enredat

i complexe, que ho he deixat per un altre treball.
Ss de notar que en molts pocs articles originals i obres que he consul

tat es troben dades bacteriològiques en tractar-se de complicacions de la
varicella. Les dades gairebé sempre són molt incornpletes. La qual cosa

prova el desdeny amb què en general és mirada la malaltia.

El més útil del meu escrit són les proves que dono de què en les nacions
més civilitzades es fan tantes errades de diagnòstic en Ía cristallina, que
fins és cosa inversemblant i que les trobaria increïbles, si no ho diguessin
ciutadans de les mateixes nacions on passen aquestes coses. D'aquí en re

sulta l'advertència, que s'ha de tenir en això una extrema cura, perquè Ia
connfusió entre les diferents eruptives pot costar, i efectivamemt-ha costat,
moltes vides.

'
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Sesión científica del día 2 de octubre de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

El parto cuidadoso y. el médico. Un nuevo

procedimiento de rotación cefálica interna.

por el Dr. F. PROUBASTA

En estos últimos años la Tocología se ha enriquecido con una porción
de medios capaces de prestar eficaz ayuda .a la naturaleza en el trabajo del

parto, dando origen a proponer una ordenada distribución de tales recursos

con objeto de dar al práctico una conducta sistematizada a seguir en el curso
de un parto. De estas propuestas actualmente conooemos dos, mañana se

conocerán muchas más, y aquellas son: el parto cuidadoso de Sellheim y
el parto médico de la Escuela de Estrasburgo.

Del parto cuidadoso de Sellheim ya me ocupé en esta misma tribuna
el día 1.° de febrero del año próximo pasado al tratar sobre algunos progre
sos en la Obstet.ricia actual, y brevemente recordaré sus conclusíones para
señalar cómo se estiman hoy en día los puntos de vista originales, que en

ellas se señalaban.
Conclusión 1.80• - «Una vez iniciado el parto, se conducirá a su fin

con la ayuda de pequeñas cantidades de azúcar o de quinina y en caso ne

cesario con preparados de hipófisis.»
Conclusión 2.& - «Para aliviar los dolores muy intensos en cualquier

período del parto, se administrará una inyección de morfina, pantop6n o

del combinado morfina-escopolamina, especialmente cuando en una dilata
ción agotadora sea preciso proporcionar a la parturienta un espacio de re

poso y tranquilidad para que se reponga, o en el período de expulsión,
obteniendo en este último caso una mayor eficacia en Ia prensa abdominal
no retenida por la cuantía del dolor.»

Conclusión 3.& - «Para el momento dolorosísimo de la expulsión cefá

lica, servirán a la perfección unas inhalaciones de cloruro de etilo, auxilia
das, tal vez, con la continuación de pequeñas cantidades de éter.»
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En sustitución de las inhalaciones anestésicas. Sellheim propuso

también la administración, media hora o tres cuartos de horas antes del

momento en que se cree terminará el parto, de un preparado hecho con

pantopón y escopolamina dosificados a la mitad de las dosis normal y que

él ha intitulado skopan. Su acción sería tan inofensiva que podría ponerse

impunemente en manos de las comadres.
Conclusión 4.& - «Cuando se tema que el parto no terminará sin des

garrarse el periné, se practicará la episiotomía como acto previo a la ex

presión externa y a la sutura exacta de los tejidos seccionados.»
Los puntos de vista personales de Sellheim, no han merecido Ia apro

bación absoluta de los tocólogos. Así, por ejemplo, en la conclusión 2.·,
en la que recomienda las inyecciones calmantes, se acepta hoy en día, que
deben utilizarse con más frecuencia, que antes; pero se estima que su uso

es peligroso en el momento de la expulsión. La acción de la morfina sobre
el feto dura aproximadamente dos horas y si durante ellas nace el feto, lo

realiza con una fuerte disminución en el poder reacciona] de sus centros

respiratorios, que puede ocasionar su muerte.

En cambio, son varios los tocólogos, que administran una inyección
calmante en el momento dolorosísimo de fraguarse la dilatación completa.
Nosotros 10 hemos practicado en algún caso y con éxito, principalmente,
en primíparas, en las que el período de expulsión dura, generalmente,
más de dos horas, y no hay miedo, por tanto, de que nazca el feto en

plena anestesia de los centros respiratorios.
La marcha inicial del skopan, gloriosa y triunfante, se ha detenido,

y creemos está destinado a no utilizarse más.
Sería injurioso para Sellheim créer, dado el ambiente industrial de la

actualidad, que la proposición de su parto cuidadoso, tuvo por único ob

jeto avalorar su específico skopan; pero sí tenemos la convicción de que,
seguro de su valor, 10 presentó a la consideración de los tocólogos en la

seguridad de su completa aceptación, y no ha sido así.
Los tocólogos no han hallado en el skopan, las ventajas señaladas

pot su inventor. Rissmann ha notado frecuentemente un retroceso en la
marcha del parto; Eberhart acusa al skopan de producir estados de exci
tación y hemorragias secundarias; según Reiprích y Dolbek es de acción

dudosa, pues, en general, no produce limitación alguna en los dolores;
el mismo Vogt opina que se da demasiado pronto o demasiado tarde,
jamás en el momento debido. A más, hoy se estima que la escopolamina es

una sustancia extraordinariamente peligrosa para el feto, como se ha de
mostrado hasta la saciedad al usarlo en el sueño crepuscular, ya abandona
do por casi todo el mundo.

Nosotros preferimos ciertamente, en el período de expulsión, el uso
del cloroformo a la reina y si con él no se logra rebajar Ia cuantía del dolor
a términos tolerables, aumentamos la cantidad del anestésico hasta lograr
la anestesia quirúrgica y procedemos a Ia extracción del feto con el fórceps,
aplicación, que aunque sea alta, contando con buena presentación fetal y
pelvis normal, no es de tal gravedad que deba intimidarnos para no dar
solución a momentos que puedan ser de verdadera angustia.
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En cambio, antes de la dilatación completa y_ mientras elia se realiza,
una inyección calmante está indicada siempre que la puérpera acuse estado

de intranquilidad bien distinto del ofrecido en el parto autócico. En dila

taciones prolongadas y agotadoras el administrar una inyección calmante

para dar tregua y reposo a una parturiente, como indicó Sellheim, es una

indicación de las más oportunas señaladas en estos últimos tiempos.

El parto médico propuesto y defendido por Schikelé y Kreis de la

escuela de Estrasburgo está mereciendo la atención de los tocólogos ac

tuales. Con las ideas expuestas por dichos profesores se intentà revolu

cionar nuestras convicciones sobre los fenómenos mecánicos del parlo y

las observaciones presentadas son tantas, y sus convicciones son expuestas
con tanto entusiasmo, que, como dice Amilcare Volpe, de la Universidad
de Siena, se imponen a nuestra atención e invitan al experimento.

Las ideas expuestas y sostenidas por sus propagandistas son las si

guientes: la desaparición del orificio uterino tiene lugar exclusivamente pOI
la contracción del cuerpo de la matriz; la bolsa de las aguas, no sólo no

es indispensable para tal objeto, sino que es un obstáculo a la dilatación,
que aumenta el trabajo del músculo uterino y lo vuelve excitable; las
contracciones uterinas, que debieran ser regulares para lograr con elias
un efecto óptimo en el parto, toman un carácter espasmódico, espasmo lo
calizado principalrnente en el cuello. Los dolores lumbo-sacros son signo
de espasmo uterino y el diagnóstico viene confirmado con la exploración,
que descubre una rigidez del orificio uterino durante Ia contracción, mien
tras la dilatación es lenta o estacionaria.

La inyección de espalmagina Roche se ha mostrado de efecto seguro

antiespasmódico, inyección que se puede repetir una segunda vez a los
veinte minutos y aún una tercera, si los efectos no son perceptibles, Las
inyecciones se pueden repetir después de una hora, si es necesario. Si

después de altas dosis de espalmagina los dolores cesan completamente,
y este paro dura más de media hora, una inyección de hipofisina de 2/ 10
de cc. vuelve a provocar la marcha regular del parto.

-

Estas consideraciones han llevado a Schikelé y a Kreis a formular su

plan terapéutico, que consiste: en romper precozmente la bolsa de las
aguas cuando el trabajo está seguramente iniciado; a estudiar el carácter
de los dolores durante todo el parto y a combatir en el acto, el espasmo

que se presenta con un antiespasmódico, pu�s es la única manera, según
sus promotores, de combatir la duración excesiva del trabajo.

Esta conducta impone el conocimiento perfecto de los caracteres del
dolor en el parto normal. Su duración sería de 40 a 50 segundos, presen
tándose con intervalos de 3 a 4 minutos.

Los resultados obtenidos son, según los proponentes, extraordina
rios. El parto duraría unas ·seis horas en las primíparas y cuatro en las

multíparas. El parto médico, según Kreis, sería de gran ;mportancia en Is

prueba del parto en las pelvis-límites, facilítando Ia adaptación de Ia ca

beza fetal al estrecho superior, hecho que sólo puede ocurrir cuando la
bolsa de las aguas está rota. En caso de bolsa Íntegra puede pasarse mu-
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chas horas para saber si la cabeza fetal se adaptará o no a la estrechez y,
en caso negativo, deberá acudirse a Ia cesárea en peores condiciones para
madre y feto.

Con la rapidez con que se efectúa el parto médico, se evitarían mu

chas intervenciones con el fórceps, motivadas por trabajo prolongado, esta
do febril, agotamiento, inercia secundaria, etc,

Como se ve, el parto médico se compone de dos tiempos: la rotura

precoz o prematura de la bolsa y Ia asistencia vigilante de las contracciones
uterinas, con objeto de que no se aparten del ritmo normal y no se con

viertan en espasmódicas, 10 cual retardaría o impediría el parto.
Tendrán que transcurrir años para que se demuestre que la bolsa

de las aguas es un obstáculo a Ja dilatación y que motive una mayor lucha
para lograrla por parte de la matriz, convirtiendo la contracción autócica,
en espasmódica.

Una tradición secular ha enseñado que la bolsa es una defensa contra
la infección ovular y un auxilio para la dilatación por su elasticidad, por
la manera regular como reparte los impulsos de la contracción uterina.

Infinidad de estadísticas han demostrado, que la rotura precoz o pre
maturr.. de Ia bolsa de las aguas prolonga el parto en un tercio, aumenta
los .peligros de la infección, pues después de cuatro horas de su rotura es

raro que no se haya iniciado la infección y, a más, la vida del feto está
en peligro.

La experiencia de siglos no se borra de una plumada y el consejo
antiquísimo de que <el médico debe ser ministro de la naturaleza, no maes

tro, continúa en pie.
Ni los escritos de Kreis y el afirmar que los peligros materno-fetales,

que comúnmente se realizan con la rotura espontánea, prematura o precoz,
de Ia bolsa, no contradicen los resultados del parto médico, ya que Ja ro

tura espontánea precoz eS determinada por accidentes patológicos sobre
venidos en la marcha del parto, muy distinta de Ia rotura provocada por
el arte en el momento oportuno, dan base suficiente para considerar Ia
rotura artificial de las membranas fuera de tiempo como ventajosa. Sería
preciso, para llevar a nuestro ánimo Ia convicción, que se demostrara que
la rotura de la bolsa extemporánea y espontánea depende de circunstan
cías que influyen luego en la agravación del pronóstico materno-fetal.
En la rotura espontánea y fuera de tiempo, sólo vemos la acción de una
contracción uterina superior a la resistencia de las membranas o una falta
en la contextura die éstas, lo cual en nada prejuzga una marcha distócíca
del parto.

Si la rotura precoz o prematura de la bolsa de las aguas fuera una

ventaja para Ia marcha del parto, 10 mismo d-ebiera ocurrir tanto en la
rotura artificial como a Ia espontánea, y de toda la vida tal acontecimiento
ha sido considerado como perjudicial. Cansados estamos de ver partos
enojosos iniciados con rotura precoz de Ia bolsa.

Hubo una época en que se recomend6 la rotura prematura de la bolsa
para luchar contra el parto enojoso y se desistió prontamente de ello, pues
se exponía a la parturíente a Ia infección generalmente, sin grandes ven-
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tajas en Ia marcha del parto. Jamás se ha demostrado, como dice Frey,
que la persistencia de Ia bolsa en el período de dilatación haya ocasionado
transtornos a la madre a al feto.

Algo más puesto en razón está el aoeptar la existencia del espasmo
uterino como hecho que dificulta la marcha del parto y que pueda ser

bnllantemente combatido por medio de inyecciones calmantes. La idea
del espasmo uterino no es nueva ni mucho menos; es de antiguo conocida

y se le ha dado el nombre de rigidez espasmódica del cuello, estrechez es

pástica y calambre esfinteriano por Bumm. En el parto normal las fibras
longitudinales y circulares obran sinérgicamente para dilatar la matriz
e impulsar al feto. En caso de espasmo del cuello, las fibras circulares de
éste se oponen a la marcha del trabajo. Como hace años dijo Barnes, pue
de existir un desorden nervioso, que transporte al cuello la fuerza nerviosa
que debería guardar el cuerpo, éste se paralizaría y el cuello congestionado
y espesado por esta irritación y presión desordenada, no podría dilatarse.

Tampoco es nueva la idea de que las inyecciones de morfina o de otro

similar, la espalmagina, según Ia escuela de Estrasburgo, pueden conducir

por el camino de la eutocia a un trabajo que marchaba por las vías penosas
del parto enojoso. A los dolores que acompañan a esta clase de partos,
se han designado en todo tiempo, aunque sin convicción, con el nombre
de dolores espasmódicos; pero es a Schiloelé a quien se debe el mérito de

haber puesto sobre el tapete asunto tan interesante, demostrando que el

espasmo del cuello uterino es un accidente más frecuente de Io que se

creía.
Sería un descubrimiento sensacional si se llegara a la convicción de

que todos los partos enojosos dependen de un espasmo del cuello y que
la razón principal de éste, estriba en la perrnanencia de Ia bolsa de las

.

aguas. El mecanismo habitual de toda alteración patológica es demasiado

complicado para poder encuadrarlo en una sola fórmula y en cuanto a la
acción nefasta de la permanencia de la boisa, por ahora persistimos en no

créer en ella, por las razones aducidas.

Después de estas breves consideraciones sobre el parto cuidadoso y
el parto médico es de interés preguntarse cuál debe ser la conducta del
tocólogo actual al tener que asistir a un parto, punto sobre el que daremos
nuestra opinión sin ánimos de proponer una nueva fórmula.

La asistencia a un parto en estos últimos tiempos ha cambiado de
un modo radical. Antes, la primera virtud era la paciencia; hoy se exige
del tocólogo una mayor actividad, y ya hemos visto que Schikelé y Kreis
se enorgullecen al afirmar, que con el parto médico el trabajo dura en una

primípara, por término medio, seis horas y en una multípara cuatro.

Nosotros dudamos de éxitos tan lisonjeros; pero dispuestos estamos a

aplaudir con el mayor entusiasmo si en Io ensayos realizados en .las gran
des clínicas así se demuestra. Creemos, eso sí, de rigor nna mayor vigi
lancia de la cualidad, duración y frecuencia de las contracciones uterinas,
para intervenir médicamente cuando se separen del ritmo normal y, en este

punto, enea que los resultados son demasiado interesantes para que cesemos
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en esta vigilancia cuidadosa y meticulosa, que puede dar y da resultados
extraordinarios. En los últimos partos por nosotros asistidos, hemos visto
resultados muy a1entadores. Entre los asistentes a un parto, generalmente
escesivos, hay siempre uno dispuesto a llevar la contabilidad del trabajo,
anotando la frecuencia y duración de los dolores y a base de ello, podemos
apoyar el poder contráctil de la matriz o hacer desaparecer su espasmo
con medios apropiados. Con pocas dosis de 10 centgs. de sulfato de qui
nina, y perdonadme la vulgaridad de la cita, hemos visto precipitarse
partos, que parecían estacionarse, y con 0'2 c. c. de pituitrina hemos lo

grado terminat es menos de una hora una dilatación, que estaba detenida.
Con una inyección calmante ha desaparecido un espasmo cervical y el

parto ha seguido regular.
No deben olvidarse los pequeños cuidados, como paseos por la habi

tación, fomentos calientes, hoy en día obscurecidos por la eficacia de los

productos hipofisarios. Actualmente hemos tenido uu caso, que muestra

el valor de medios tenidos por vulgares. Debíamos asistir a una embara
zada de sobras pasada de tiempo y con vientre muy voluminoso. Por dos
veces intentamos provocar el parto por los medios corrientes (aceite de ri
cino, quinina, pituitrina). Noatreviéndonos a proponer el recurso por ter

cera vez, la Invitamos a dar un buen paseo por el campo y a las pocas
horas de haber andado poco más de tres kilómetros

...
comenzó el parto. Una

marcha de la cumbre del Tibidabo a su casa, sita en la calle de Mallorca,
inició también el parto de una embarazada, que estaba fuera de cuenta
hacía ya 21 días.

Después de la revuelta. provocada por la Escuela de Estrasburgo, se

ría temerario no utilizar las inyecciones calmantes en los casos en que el
parto está dificultado por un espasmo más o menos evidente del cuello.

Cuando en una embarazada aparecen dolores desordenados, violentos
e ineficaces, cree dicha Escuela que tales trastornos pueden proceder, o de
una falsa alarma, que nada tiene que ver con una iniciación verdad del
trabajo, o de un comienzo espasmódico del parto. Para distinguir estos ca

sos tan diferentes, propone la inyección de espalmalgina Roche, que en

caso de falsa alarma haría cesar las molestias, y si se tratara de una ini
ciación viciosa del parto lo encauzaría por el camino eutócico. Nosotros en

nuestra práctica seguimos un camino algo distinto: si la parturienta está
pasada de cuenta, no encontrando ninguna ventaja el aplazar el trabajo,
seguimos la conducta propuesta para obligar a que se inicie un parto
por medio de la quinina, pituitrina, etc. Con tal conducta hemos
visto como los dolores verdaderos han ido substituyendo a los es

pasmódicos hasta llegar a la eliminación total de ellos e imciarse
el parto verdadero. Si somos llamados cuando ya la parturienta lleva mu

chas horas de parto ineficaz, enojoso, nuestra conducta depende del es

tado de la enferma: si no está infectada, una inyección calmante es

nuestra indicación; si 10 está, deberemos acudir a todos los medios para
librar de sus males y peligros a la parturiente.

El mercantilisrno ha invadido de tal manera la ciencia, que uno se

halla en apuro para decidirse a utilizar las innumerables clases de inyec-
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tables existentes. Nosotros seguimos algo las veleidades de la moda; pero

si estamos en posesión de pituitr ina Parke-Dawis y de inyectables de clo

ruro módico, tenemos la seguridad de que con tales substancias podremos
cumplir cualquiera indicación. El mismo Couvelaire se muestra admirado

de que, dada la composición de Ia espalmagina, se puedan lograr éxitos tan

brillantes no asequibles a otros medicamentos, como los que se señalan;

pero dispuestos estamos a utilizarla en casos del penoso parto de riñones,
síntoma evidente de espasmo uterino, según la escuela de Estrasburgo, y
proclamarle un grau remedio si libra de tal tortura a una parturiente, ul
timándose el parto felizmente.

No puedo terminar mi trabajo sin señalar dos complicaciones que

surgen impensadamente en el curso de un parto que uno estimaba antes

de empezar, que transcurriría de un modo completamente eut ócico y son:

dificultad en la, dilatación del cuello uterino y prolongación excesiva del

período de expulsión por mala orientación cefálica.
Creo haber contribuído modestamente a Ia solución de tales proble

mas, que pueden llegar a adquirir caracteres graves y os pido me permi
táis molestar vuestra atención sobre mis procedimientos destinados a tal

fin, y para que podáis juzgar mejor su valor, describiré como nacieron

en mí eu el curso de la práctica.
Hablemos en primer término de la dilatación del cuello uterino. Hace

ya algunos años fuí llamado por el Dr. Sellas, de Llavaneras, para ver

Una embarazada que, al caer en una escalera, se había roto la base del

cráneo. Como tocólogo, nada podía hacer por aquella infeliz, destinada a

morirse; pero los padres de la enferma me pidieron con lágrimas en los

ojos, si podía hacer algo para poder bautizar al feto de unos cinco meses

y medio y que estaba vivo. Como Ia enferma estaba inconsciente e insen

sible, me pareció que no sería ninguna temeridad intentar algo sin caer

en el peligro de matar a la madre para bautizar al hijo (Santo Tomás).
Introduje prudentemente un dedo, luego dos, y noté con sorpresa que la

matriz, por el estado de la enferma, comenzaba a contraerse con energía
y a emerger Ia bolsa de las aguas. En Ia introducción de más dedos, logré
que el cuello uterino tuviera dilatación suficiente para el paso de Ia extre

midad cefálica. En este punto rompí la bolsa de Jas aguas y con cierta

rapidez fué expulsando el feto en plena vida y al que bauticé en seguida
de haber nacido, dando con ello satisfacción a los padres de la enferma.
Tal caso me hizo comprender en seguida que aún el mismo parto forzado,
en buenas y prudentes manos, podía 110 ser una barbaridad y que l� re

pugnancia en aceptarlo estaba más en su descripción hecha por los autores

al aconsejar que con la mano Se penetrara dentro de la matriz como se

penetra dentro ele una habitación en Ia que exista un incendio, que no a

los peligros a él inherentes; ella pareció también comprender que la re

sistencia a ser elilatado el cuello uterino no era tanta que necesitare el uso

de Instrumentos férreos y potentes, como el dilatador de Bossi, por

ejemplo.
Debo indicar, de paso, lo mucho que favoreció la dilatación el haberse
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iniciado contracciones uterinas potentes, estimuladas por [a dilatación
digital practicada, y tal hecho, entre otros vistos después, me permite
afirmar que debe estimarse como muy favorable Ia presencia de Ja contrac
ción uterina, siempre que practiquemos la dilatación digital, cosa nada
rara, pues, según Halban, ésta lo estimula.

Convencido de que la resistencia del cuello uterino a dilatarse, no era

superior a la acción, qUe pueda ejercer nuestra mano, comencé a practicar
algunas tentativas, que me llevaron, finalmente, a la práctica de mi actual
proceder de dilatación, que yo llamo de la mariposa, En més de una oca

sión os he hablado de él y creo inútil insistir.
Este proceder lentamente va extendiéndose, y ha sido para mí motivo

de gran satisfacción ver que un eminente toco-ginecólogo aquí presente,
el Dr. V. Conill, de tantos méritos, 10 ha aceptado y propagado.

En Medicina no se pueden prenunciar las palabras nunca y siempre,
y cabe la posibilidad de que en algún caso falle; pero son los menos. El
mismo Delmas falla en algunos casos con su proceder de parto rápido y
se ve obligado a practicar la operación cesárea. El proceder es a base de
suavidad e insistencia, y es erróneo creer que la dilatación digital se obtie
ne en unos instantes. Yo pude llevar la dilatación del cuello desde
su iniciación hasta poder practicar una aplicación alta de fórceps, en algo
más de una hora, 10 cual, descontando el tiempo empleado en la aplica
ción del fórceps y extracción del feto y una pausa realizada por creer que
la dilatación marchaba sobrado aprisa, no es, ciertamente, mucho; pero
siempre fueron algunos minutos los empleados, no unos momentos.

Con los preparados occitócicos actuales, rara vez se tiene ocasión de
realizar con el procedimiento de la mariposa, la dilatación del cuello desde
su comienzo. Su verdadero y habitual uso está cuando somos llamados
para asistir a una parturienta que lleva más de veinticuatro horas de parto,
está infectada, por tener desde tiempo las aguas rotas y la dilatación es de
una palma de mano más o menos grande. En tales casos, en pocos minu
tos se logra una dilatación completa y se termina el parto con una aplica
ción de fórceps.

Expondré como ejemplo uno de los primeros casos en que utilicé tal
proceder en ocasión semejante, y de paso servirá para demostrar como las
familias recompensan nuestros esfuerzos.

La señora B. de A., primípara, estaba hacía ya dos días y dos noches,
en trabajo de parto. Pese a la rotura artificial de la bolsa de las aguas y
a las inyecciones de pituitrina, sólo se había conseguido una dilatación
uterina algo mayor de un duro. Como en tales casos las familias no dejan
dormir ni un momento al médico, en la convicción de que así se dará prisa
en terminar el parto, creía de alta conveniencia para la enferma y aun

para mí en así realizarlo, convencido, por mi parte, en utilizar mi proce
dimiento de mariposa en el que estaba yo en mis primeros ensayos. Pues
ta la parturienta al través de la cama comencé, sin cloroformo, ni anesté
sico alguno, a practicar la dilatación digital. No obstante tratarse de una

parturiente de la mejor sociedad y poseer una extraordinaria sensibilidad,
soportó la dilatación sin protesta hasta llegar a la dilatación casi completa,
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momento en que se iniciaron por parte de ella, fuertes protestas. Digamos
de paso, que al conseguirse la dilatación completa, espontáneamente o

por el procedimiento que sea, los dolores que se provocan son intensos.
No me atreví a continuar la dilatación, y creyendo que dada la dilatación
lograda podía terminarse el parto espontáneamente, hice una pausa, que
aproveché para pedir una junta con un compañero. Se trataba de una de
las principales familias de Barcelona, de un caso difícil y que yo trataba
de terminar por un procedimiento personal y creí legítima la consulta.
Mi compañero creyó, como yo, que, dado el resultado logrado, debía in
sistirse en el procedimiento; pero que se ofrecerían dificultades por tra

tarse de una presentación de frente. Mi contestación fué de que yo no creía
en ella y, por si acaso así fuera, le rogaba presenciara la intervención por
ser demasiado seria la intervención en casos de presentación frontal. Así
se hizo, y cloroformizada la enferma y en menos de media hora, extraje
un feto varón en plena vida y sin que se confiímaran los temores del tocó
logo consultor. Como secuela, se produjo un pequeño desgarro en la hor
quilla de menos de un centímetro y al que se aplicó un punto de sutura,
pariendo nuevamente la enferma al cabo de un año. La interpretacíón,
que dió a la familia al hecho fué de que yo, no sabiendo qué hacer, pedí
junta y atendiendo a los consejos del consultor, terminé el caso. i Un éxito!

En este caso relatado, se ve que en la dilatación digital, el dolor des
pertado no aumenta de manera evidente los sufrimientos naturales del
parto, ventaja importante. La anestesia por inyección intrarraquídea,
como ha dicho Delmas, favorece en gran manera toda dilatación que se

practique en el cuello uterino, y no hay razón para no utilizar semejante
ventaja al realizar el procedimiento de la mariposa siempre que se pueda,
pese al escaso dolor que provoca.

Mi otra contribución destinada a remediar complicaciones que pueden
ser muy graves, hace referència a las posiciones de vértioe en occípito-de
recha posterior. Tales posiciones no son de una gran rareza y, en casos,
así persisten sin tener Ingar Ia rotación interna, que lleva el occipucio
hacia adelante, describiendo un círculo de 135°. El feto puede nacer es

pontáneamente conservando tal posición, poniendo a prueba la elasticidad
del periné, que, generalmente, se desgarra. En casos, el parto se detiene
y la cabeza fetal queda fijada por encima del estrecho superior. Tal paso
puede durar horas, y la comadre, en la seguridad de que Se trata de una

presentación de vértice, cree que Ia dificultad se vencerá dando tiempo al
tiempo, y en esta confianza el feto muere y aún puede entrar en franca
putrefacción. Nosotros recordamos un caso en que la putrefacción tan

acentuada, que una señora, destinada a sostener una pierna de la partu
riente en la aplicación de fórceps, cayó redonda al suelo, no pudiendo su

frir el olor irresistible que desprendió el líquido corrupto, que salió de la
matriz después de ser aplicada la prjmera cuchara.

La mortalidad fetal en tales posiciones puede llegar a un 12 por 100,
mortalidad muy comprensible, pues la única solución en Ia práctica pri
vada para remediar semejante contratiempo, es una aplicación de fórceps,
que, generalmente, debe realizarse desplegando una fuerza superior a lo
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que aconseja la prudencia, y en casos de feto gigante, puede darse el caso

de tener que ser antecedida por la perforación craneana del feto, caso de
no ser posible la cesárea.

Hace ya tiempo, estando de guardia en el hospital de Ia Charité, de

París, guardias que duraban siete días, y llevando cuatro noches sin dor

mir, hube de asistir a una parturienta en O. 1. D. P., y al ver que el

período de expulsión duraba en exceso, impaciente de la tardanza en ter

minarse el parto, con los dos dedos, que tenía introducidos en la vagina
destinados al examen, los coloqué detrás del pubis y a los lados de la

frente fetal, empujé a esta bacia atrás y a la izquierda, exclamando entre

mí: si esto pudiera rodar en este sentido, se acabaría. Dicho y hecho, y
con gran satisfacción mía la cabeza giró a favor de una contracción y se

colocó en derecha anterior, realizando' conjuntamente tres movimientos:

flexión, descenso y rotación. Entonces no pude creer que el cambio pu
diese depender de mi actuación; 10 atribuí a un hecho de coincidència,
alegrándome, no obstante, el haber podido presenciar la manera como la

naturaleza realiza Ia rotación.

Años más tarde me sucedió igual al empujar con dos dedos Ia parte
lateral de la frente, en un caso de O. P., por motivos también de impa
ciencia. Tampoco creí en Ja virtualidad de mi movimiento; pero, en la

actualidad, al describir Lieprnann su proceder de Kugelkegel (juego de

bolos) en el que se empuña la cabeza fetal en la misma forma que un bolo

y se obliga a la cabeza a rodar y a descender, ya no me pareció, al recor
dar los dos casos citados, como mera coincidencia, sino como hecho fac

tible y posible de ser repetido y de elevarlo a Ia categoría de procedí
miento a seguir por su sencillez y virtualidad. A tal proceder 10 designo
con el nombre de rotación interna de Ia cabeza fetal por presión lateral de
Ia frente.

Aunque COli lo dicho creo que ha quedado de modo sobrado claro el

proceder, lo describiré nuevamente: los dos dedos con los que se reconoce

a la parturiente, si. comprueban una derecha posterior, se colocan por
detrás del pubis, y con su cara palmar se empuja Ia región frontal y lateral
del feto hacia la izquierda y atrás durante una contracción uterina. La

energía que pueden desarrollar los dos dedos, índice y medio, es extraor

dinaria. Los que practican la gimnasia saben que es lo mismo, en el ejer
cicio de picas con los brazos verticales, empujar con la punta de los dedos
índice y medio, que en la palma de Ia mano; de manera que el esfuerzo

que se realice sobre el frontal del feto es igual que el que se ejercería con

.

Ia palma de la mano, en el que se acumulara el esfuerzo de todo el cuerpo.
Nuestra experiència, ciertamente muy limitada, pero suficiente para tener

idea de sus posibilidades, nos permiten señalar Ia conveniencia de practi
car la maniobra durante una contracción uterina. Esta se basta en muchos
casos por sí sola para resolver la dificultad y provocar una rotación cefá
Iica conveniente; con una ayuda eficaz puede vencer las dificultades que
a ella se opongan.

Ultimamente he realizado dos veces mi procedimiento y me permitiré
relataros el último caso, por ser el. más signíficativo.
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Se trataba de una señora, primípara, que ofrecía el feto en pOS1ClOn

derecha posterior cefálica. Era hija y nuera de dos distinguidos médicos

de esta capital. Al llegar el período de expulsión, después de haberse ofre

cido ciertas dificultades, los dolores se hicieron tan fuertes y agudos, que

creí conveniente auxiliarla con las inhalaciones de cloroformo a la reina.

Habiendo transcurrido sobrado tiempo y continuando la parturiente sin

adelantar en nada su parto, y permaneciendo el occipucio insistentemente

hacia atrás, y no mejorando en nada la intensidad de los dolores, creí con

veniente proceder a la extracción del feto por medio del fórceps. Todo

estaba preparado para la operación; pero antes de realizarla intenté prac

ticar mi procedimiento, y con una extraordinaria facilidad logré la rota

ción del occipucio hacia adelante. El efecto fué mágico: aquella partu

tiente, que, medio alocada, pedía cloroformo y más cloroformo por hallar

insuficiente el que se le daba, tranquilizóse súbitamente, y en lugar de pe

dir más anestésico, rechazó el que se le daba. El parto siguió un curso

completamente normal y parió al cabo de poco tiempo un feto varón, sin

producirse en el periné iesión alguna.

La exageración en los dolores, mi experiència me 10 ha enseñado,

siempre debemos mirarla con prevención, pues muchas veces es indicio de

presentación viciosa por la mayor distensión a que obligan a las partes

blandas. En las presentaciones de cara son a veces tan agudos que yo en

dos casos he visto a las puérperas llegar al delirio. En casos semejantes,

debemos, por tanto, insistir en el examen, por si se trata de una presenta

ción viciosa, no diagnosticada.
En conclusión:

Las dificultades en la dilatación del cuello y la presentación de vértice

en occipito-posterior persistente, que complican a veces e� parto, hasta el

punto de provocar la muerte del feto y aún la de la madre, pueden resol

verse satísfactoriamente por medio de sencillas maniobras. Ni el cuello

uterino es de consistencia férrea, ni la cabeza está pegada a Ia pelvis con

cal y canto, que no pueda obligársele a rodar en la buena dirección.

Me anima [a esperanza el que mís dos procedimientos señalados, el

de Ia mariposa y el de rotación cefálica interna por compresión lateral de

la frente del feto, alcanzarán el favor de los tocólogos a medida que las

vayan conociendo.



Sessió científica del dia 16 d'octubre de 1933

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SWER

Un nou mètode d'identificació personal.
pel Dr.]. CALICÓ

Els procediments que actualment tenim per a obtenir la identificacíó
personal, són a bastament suficients perquè durant la vida puguem esta
blir la identitat. Tant el retrat-parlat, com el beriiûonaige, i sobretot el
mètode dactíloscôpic, emprats mundialment en els centres especialitzats,
compleixen a la perfecció llur missió.

'Però tots aquests mètodes, que evidentment identifiquen a meravella,
sols poden ésser útils durant la vida del subjecte, i malgrat significar això
un fet de cabdal importància, en canvi cal prescindir dels mateixos si se'ns
requereix per a identificar un cadàver, la mort del qual dati d'alguns dies
i la descomposició del mateix sigui ja tan avançada que irnpossibiliti l'ob
tenció de les impressions digitals.

Si la data de la mort és relativament recent i encara no s'ha presentat
la putrefacció dels teixits tous, hom pot intentar la investigació de les
impressions digitals i cercar les dades que ens proporcionen, més si aquella
es remunta a setmanes o mesos, no podem cercar ja aquestes dades.

Aquest és el motiu pel que crec que en tota institució destinada a

investigar la identitat de les persones hom ha de cercar i anotar conjunta
ment amb els signes clàssics d'identificació que siguin permanents, els
que a la vegada siguin ímrnutables després de la mort i que la putrefacció
no pugui destruir. I no sols la putrefacció, àdhuc, quan aquell hagi sofert
mutilacions, sigui quin sigui, l'origen de lles mateixes.

Actualment, enfront d'un cadàver mutiliat, la mort del qual dati de
setmanes, les úniques referències que podem obtenir són la talla, el
color dels cabells i els detalls que ens ofereixen les peces dentàries; dades,
que si bé són importants, no són, però, suficients a voltes per a poder assen
tar una afirmació absoluta i categòrica, el que evidentment no constitueix
el nostre ideal,

.
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Si en tot ésser humà que s'explora per a recollir les seves dades d'iden

tificació es fes conjuntament un minuciós estudi de l'esquelet, la ídentífi

cació d'un cadàver seria fàcil, qualsevol que fos la data de la mort, a con

dició, com és natural, de tenir les dades d'aquell subjecte arxivades al

Gabinet d'identificació.

L'exploració òssia no pot ésser clínica, puix podrien escapar un gran

nombre de detalls precisos per a la investigació. Per això és indispensable

recòrrer a l'exploració Roentgen.
Analitzem els avantatges que ens ofereix l'exploració Roentgen.

El primer avantatge evident que ens ofereix l'exploració Roentgen.

tota identificació; en efecte, les dades òssies són immutables i sempre com

provables tant durant la vida com després de la mort.

El teixit es conserva mesos, anys, el suficient perquè en el moment que

nosaltres desitgem poguem recollir-los novament. Aquestes dades, sempre

les mateixes, exactes, matemàtiques, mentre visqui el subjecte o després

de la mort, encara que aquesta hagués estat violenta, amb destrosses en el

seu organisme, no importa la data del seu òbit, seran immutables sempre.

Un altre avantage és la facilitat amb què poden novament compro

var-se. En efecte, davant d'un cadàver que es sospiti que sigui del sub

jecte A, en tenim prou amb llegir la inforrnació radiològica prèviament

obtinguda i comprovar-la en el mort; la comprovació pot fer-se directa

ment, explorant les dades que ja sabem o també mitjançant l'auxili dels

raigs X. Però si no tenim cap dada, si desconeixem en absolut qui fou

en vida aquell ésser, fem l'exploració roentgen, com si fos un ésser vi

vent, i, amb les dades obtinguides de la exploració, consultem l'arxiu.

L'exactitud en l'exploració i l'exactitud dels detalls obtinguts cons

titueixen un evident avantatge, inigualable i insubstituïble per qualsevol

altre mètode d'identificació en el cadàver.

La tècnica exploratòria, com he dit, és senzilla, tenint, però, en comp

te, les següents precaucions : la pantalla ha d'estar sempre a la mateixa

distància del tub i el subjecte que s'explora; ben junt, a la pantalla ra

diològica. Pos a poe anem obligant a l'individu que vagi presentant

totes les seves regions per la pantalla. Obrant d'aquesta faisó, observàrem

la normalitat de les regions òssies o si en enes hi han existit fractures, de

formitats, processos ossis que hagin deixat petjada, etc., totes elles seran

anotades en els paradigmes.
En el cas, molt corrent, que el subjecte que s'explora no presenti cap

tara orgànica ni congènita, ens acontentarem amb obtenir les següents me

dicions i que al men juí són suficients en els casos dubtosos:

ir. Els graus exaces de l'angle que formen les costelles, centrant l'an

gle a l'apèndix xifoides; a tal fi collocarern al final de l'estèrnum una pla

queta rodono i aplanada die plom, sostinguda amb esparadrap i sempre a

una distància fixa-igual per a tothom-nns vuit o non centímetres, se

guint el cantell de les costelles, cap avall i enfora, farem Ia medici6.

21l. L'altra medició necessària és el del triangle format per les es

pines ilíaques anteriors i superiors i el centre del pubis; d'aquesta manera

obtenim una altra dada.
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DATA " ,
..
""."."""""

""" " .. " """
..

fitxa de identificació radioscòpica del Dr. J. CALICÓ.-Barcelona



Co�..oms ....

Natural de: ..

Nascut et dia: .. ' de ..

Fill de: ..

Professió: .

Domicili: .....

L'interessat

."

................................................................................................................................. Nom .

. ..... Comarca: .................
, Nació: ..

. de l'any: .

..... . i de: .
..

.......... .._ .. Estat. amb .

.El Director de l'Arxiu
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Aquestes dues dades, juntament amb Ia talla, constitueixen les fu
tures bases de la classificació de la identificació radioscòpica per ésser
dades que fàcilment poden adquirir-se i no mancar en cap ésser vivent.

Obtingudes ja aquestes rnedicions es passa a explorar les anomalies
òssies que puguin existir. En la columna vertebral podrem observar si
existeixen el nombre normal de vèrtebres, si en manquen o si en sobren,
quina és la manca (si cervical, dorsal o lumbar), en cas d'excès, a

quina d'aquestes regions l'hem de sumar.

Pot ocórrer, com ja adverteix Topinard, que l'anomalia sigui com
pensadora, és a dir, que una regió tingui una vèrtebra de més i una altra
de menys; per exemple, que existeixin sis lumbars i onze dorsals. Per
aquest motiu és pel que recomanem que l'exploració es faci sempre amb
molta cura.

S'explora a continuació el nombre de costelles per a constatar si exis
teix alguna anomalia per excés o per defecte; recordem que quan exis
teix alguna costella suplementària, aquesta es troba gairebé sempre per
sobre de la primera i, si manca, és la darrera.

Finida l'exploració toràcica, ens dirigírem al braç i avantbraç i ens

fixarem principalment en e¡ colze, per a comprovar l'existència o no de l'a
pòfisi supraepitroclear.

En els ossos del carp, per a comprovar l'existència de la soldadura
del semilunar amb el piramidal i comprovar l'existència o no de l'os cen
tral.

La soldadura d'aquells ossos modifica d'una manera permanent Ia
morfologia òssia en un setanta per cent dels casos, i encara més si en el
cantell posterior es nota una escotadura (l'angle dorsal). Totes aquestes
dades s'anoten en el paradigrna.

No deixem d'explorar l'existència dels ossos sesamoides, per a també
fixar llur posició anatòmica.

En les extremitats inferiors podem estudiar la forma del fèmur, el
tercer trocànter, tíbia i peroné; si existeix o no reducció numèrica dels
ossos de ltars, a l'igual que Ia reducció del nombre de falanges i la
desviació de les mateixes a conseqüència d'un vici en caminar o pro
duïdes per l'ús del calçat.

Totes aquestes dades òssies que indiquen ana anomalia a voltes con

gènita, altres adquirides, són fàcils d'obtenir durant la vida, i en el ca
dàver poden perfectament comprovar-se sobre el mateix, o com en el viu,
radiològicament, traslladant les despulles a Ia pantalla.

El conjunt de totes aquestes dades ofereix una tal variabilitat en
cada ésser, que, malgrat en alguns coincidir alguna xifra o dada, en total
la diferenciació serà ben manifesta í ens pot portar la identificacíó d'un
cadàver, a condició que abans aquest hagi estat fixat radiològicament.

Però en l'estudi radiològic, no sols podem fer les medicions proposadesi anotar les anomalies, congènites o adquirides, que hom observa, sinó
que existeixen processos que deixen una petjada profunda, inconfundiblei permanent, les quals dades podem sumar-se a les dades anteriors, per a
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constituir ja per sí, o en forma global, unes dades d'identificació perfecta,

permanents, tant en la vida com en el cadàver.

Dins el terreny patològic, ens trobem que podem comprovar el lloc

d'una pretèrita fractura; podem, per tant, estudiar en els ossos llargs, el

call de fractura i, sobretot, si la captació de fragments ha estat correcta,

el grau de desviació existent i el lloc anatòmic de la fractura.

Observant radiològicament un call de fractura, l'anotació en el para

digma és senzilla: s'assenyala amb un punt roig el focus matemàtic de la

fractura; si el call és exuberant, es dibuixen els seus caràcters, es fa cons

tar en centímetres la distància del focus de fractura a l'extremitat distal

dels ossos en ambdues direccions. Una altra dada que cal fer constar és

el grau de desviació en el cas d'existir aquesta.
Una fractura consolidada, faci el temps que es vulgui, ens dóna unes

dades tan fixes i immutables, com les impressions digitals, amb avantatge

encara, puix ultra poder-se controlar sempre, després de la mort de l'ésser

pot comprovar-se anys després. Poden existir dues fractures iguals? El cas

no pot ésser més insòlit, però àdhuc admetent-ho, sempre en dos éssers

amb idèntica fractura, es diferenciaran els dos subjectes en llur talla en els

graus de l'angle costal i en el triangle pelvià abans assenyalat. I, si la

fractura ha estat en el seu temps tractada cruentment, deixant un fil d'ar

gent o una placa de Parhan, ja no cal dir Que les dades tenen també una

valor evídentíssima, i sols manca dibuixar en el paradigrna la forma del

dibuix del fil o la collocació de la placa.
Fem una lleugera revista dels altres processos ossis que poden deixar

una deformitat perenne en l'arquitectura òssia: les osteitis, les tuberculosis

òssies i articulars, el mal de Pott, i, com aquests processos, tots els al

tres, que poden perfectament explorar-se a través de la pantalla radioscò

pica.

Tot mètode d'identificació personal que hom proposi, no complirà el

seu comès, si immediatament no va seguit d'una classifícació senzilla, rà

pida i còmoda.
Per aquest motiu, vaig a exposar la classificació ideada a fi de poder

fer constar els elements que serveixen per a constituir la fitxa radiogràfica,
base de la classificació.

Un estudi atent de la identíficació radiològica demostra que existeixen
dos grups d'elements per a elaborar una fitxa. El primer, format pel dades
fixes 1 immutables, que invariablement trobem en tot cos humà vivent a en

el cadàver: ler., la talla; 20n., els graus de l'angle el vèrtix del qual
coincideix amb l'apèndix xifoide; 3er., el triangle pelvià, d'on en treiem

dues dades més: l'angle format per les línies que uneixen les espines ilía

ques anterior i superior amb la vorada mitja del pubis, essent aquest el
punt de l'angle i la longitud de la línia que uneix, les dues espines, costat
del triangle pelvià ja descrit, i que és el que s'oposa a l'angle púbic.

La talla és Ia primera xifra i la que hom cercarà i anotarà a la fitxa,
fent paquets, que es dividiran, per Ia xifra que ens doni la talla, induint-hi
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en els números pars, el següent impar. Així veurem, doncs, que el primer
paquet, per exemple, l'assenyalarem amb el n." 140 i amb ell hi incloirem

les talles de 141; el següent serà el 142, incloint-hi el 143 i així sucessi
vament.

La segona xifra obtinguda, els graus de J'angle costal, dividirà els

paquets fets per la divisió de la talla i cada paquet sofrirà una divisió

segons el número de graus, contant-se sempre de menor a major.
La tercera dada, ens donen els graus de l'angle púbic del triangle

pelvià ja descrit, í la xifra obtinguda, dividrà els paquets fets a l'igual que
la quarta xifra que ens dóna la longitud de la recta que uneix les dues espi
nes ilíaques anterior-superiors.

Així, doncs, tindrem que les fitxes de l'arxiu sofreixen una primera
divisió per la talla que hom compta de dos en dos centímetres ; cada pa

quet, de talles iguals, es dividirà pel número que ens donen els graus de

l'angle costal; cada paquet d'aquest, en què les xifres seran gairebé iguals,
és novament dividit pel número que representen els graus de l'angle púbic,
i finalment els paquets de les fitxes, en els quals aquestes dades siguin
iguals, es veuen novamente dividits pel número que representa la línia opo

sada a l'angle púbic.
Aquestes quatre mides constitueixen la fórmula, i són els elements

bàsics de la classificació radioscòpica.
La subfórmu1a la constítueixen els elements que accidentalment hom

pot trobar en l'esquelet, a condició que siguin permanents i immutables,
tant en l'ésser vivent com en el cadàver. Aquests elements que constituei

xen la subfórmula podran o no existir i, en aquell cas, poden presentar
sen un o més, en els diferents grups.

En aquesta subfórrnula dono la següent prelació per a ésser anotats:
l.-Les anomalies congènites.
2.-Els processos patològics.
3.-Les fractures.
4.-0ssets sesamoides.
5.-Ferides òssies.
En la fitxa que més endavant descriuré amb tot detall, constarà la

subfórmula a continuació de la fórmula, destinant un quadrat a cada una

d'aquests elements. En el cas d'existir una anomalia a procés, en la caseta

corresponent hom hi posa el número atribuït a cada un d'aquests ele

ments, i respectivament li correspondrà el 1-2-3-4--5, a cada un dels
elements anotat per ordre de prelació. En el cas, freqüent, de mancar-hi

un o algun d'aquests elements, hom substituirà la xifra per un zero.

Així sempre en la subfórmu1a tindran una xifra que podrà ésser des
de 0-0-0-0-0, fins a 1-2--3--4-5, és a dir, que no existeix cap
element de la subfórmula fins que hom pugui comprovar (fet raríssím),
l'existència de tots.

La subf6rmula, ensems que serveix per la classificació, ens diu que
existeixen un o alguns processos o anomalies, però no precisa la topografia
ni les característiques de les mateixes; per aquest motiu m'he vist obli

gat a resoldre-ho de la següent forma: donar un número correlatiu a
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totes les anomalies a deformitats congènites, a tots els processos patològics
que deixin forta petjada, alhora que invanable, a l'os, a les diferents ca

racterístiques que pot presentar la consolidació d'una fractura i, a Ia vegada,
donar una riumeració als ossos fàcilment explorables radiològicarnent, pres
cindint d'uns pocs, i aleshores tindrem, ultra unes quantitats que podem
aprofitar per a fer la subclassificació, que la fitxa ens precisa matemàtica

ment l'índole de la lesió o deformitat i el lloc anatòmic on es trobi.

Per a més detalls hom pot consultar en el n." 2 de la «Revue Interna

tional de Criminalistique», el meu article «Clasification du metode d'Iden
tification radíologique».

El model de la fitxa radiològica que insereixo facilita extraordinària

ment Ia meva descripció.
En les quatre ratlles fetes amb punts hom hi fa constar per aquest

ordre: la talla en centimetres, els graus de l'angle costal, els graus de

l'angle públic i Ia longitud de la línia que uneix les espines ilíaques. Aques
tes dades constitueixen la fórmula.

A continuació hom troba cinc quadrats de renglera; cada quadret cor
respon a una anomalia a procés ja assenyalat; si no existeix, s'omple el

quadrat amb un zero; si hom comprova alguna anomalia o procés, es subs-
titueix el zero per la xifra corresponent.

.

En el cas que així sigui, immediatament, a sota del quadrat, hom

posa el número que correspon el procés o anomalia (la Taula està publi
cada en el dit nombre de Ia R. Inter. de Criminalistique) ; es posaran tants

números, sempre die menor a major, com anomalies existeixin, collacant
les unes sota de les altres, i sempre a baix del quadro corresponent.

Aquestes xifres ens donaran unes quantitats variables i que serviran
a bastament per a establir la subclassificació,

La part principal de la fitxa resta omplerta per la reproducció de l'es
quelet; al costat un espai en blanc destinat a les observacions,

El paradigrna de l'esquelet ens serveix per a assenyalar Ia regió on

es troba el que ens diu Ia subclassificació. El modus faciendi és el següent.
Havent prèviament donat un número a cada os de l'esquelet, quan una

anomalia o procés recau en un os determinat, s'assenyala amb llapis roig
el lloc on escau aquest procés, i mitjançant una ratlla horitzontal s'uneix
amb el número que hem donat a aquest os i que escrivim en el lloc de les
observacions,

Per dues raons, malgrat el paradigma, assenyalo amb un número els
ossos de I'esquelet afectats.

Prímerament perquè aquesta xifra pot constítuir un element més de
sub-classificació, i segon perquè la grandària, relativament petita i re

duïda del paradigma, en certes regions, com el carp, regió cervical, el

tars, etc., podria donar lloc a confusions, i aquestes s'esvaeixen si es collo
ca a la part dreta de la fitxa el número de l'os assenyalant amb punt roig
i unit amb un recta.

En la part inferior farem constar Ia data de l'exploració radiològica
efectuada.

En el revers de la fitxa anotarem la filiació del subjecte explorat
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la impressió digital de l'índex de la mà dreta junt amb la fórmula dacti

loscòpica completa, a fi de l'establir lligams amb tots els altres caràc

ters destinats a identificació.
Obtinguts ja els paquets dividits per la talla, pels graus de l'angle cos

tal, de l'angle púbic i costat superior del triangle pelvià, la sub-fórmula

indicarà en cada paquet l'ordre que han de seguir les fitxes, í aquests és,

segons costum en tots els fitxers, seguint l'ordre de menor a majpr ; per

tant, la primera fitxa de cada paquet en la subfórmula hom la veurà re-

presentada així:
--

0-0-0-0-0

La següent:
0-0-0-0-5

la tercera serà,
0-0-0-4-0

i així successivament fins a la quantítat de
1-2-3-4-5

I el mateix que fem amb la subfórmula ho farem amb les dades que

ens dona la subclassificació, i per tant entre la subfórmula,
0-0-0-0-0 i 0-0-0-0-5

i podem enquibir dotzenes, fins centenars i milers de fitxes.
Finalment podem diluir encara més la subclassíficaciô, disposant de

les xifres qUe ens dóna I'assenyalament topogràfic en el paradigma.
Heus ad, potser massa sintetitzada, la classificació del sistema d'iden-

tificació radiològica.
-



Sesión científica del día 16 de octubre de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

La temperatura local y la circulación

periférica, en cirugía.

por el Dr. J. TRÍAS

Antes la Anatomía constituía el fundamento más importante y casi

exclusivo de la Cirugía. Hoy día 1.a Anatomía, ya más estabilizada, no es

suficiente para el cirujano, pues éste no s� limita a los desbridamientos y

exéresis de órganos, sino que practica operaciones basadas en principios de

Fisiología.
La fisiología puede dar y ha dado hasta ahora grandes frutos, experi

mentando en animales, pero proporcionarnos muchos datos recogidos di

rectamente en el examen del enfermo y en el curso de las operaciones que

son verdaderas vivisecciones de carácter terapéutico.
El estudio de la circulación en sus relaciones con el simpático, no pue

de ser estudiado por completo en los animales, pues estos presentau reac

ciones vegetativas, diferentes en parte, a los que presenta el hombre. Así

ocurre en este capítulo que la cirugía (simpaticotomía) y la exploración
clínica, proporcionan a la Fisiología datos que no puede proporcionar la

experírnentación en el Laboratorio.

La circulación periférica, - La circulación periférica de las perqueñas
arterias puede ser estudiada por dos medios diferentes. La oscilornetría y

e 1. calor local.
Dejemos la oscilometria, que nos servirá para controlar y completar el

otro método en ciertos casos y pasemos al estudio de temperatura local de
la piel.

La temperatura clftáne.a depende de dos condiciones principales. La
pérdida de calor por irradiación y el calentamiento de la misma por la san

gre que llega por los vasos arteriales.

Algunos factores contribuyen a aumentar la irradiación o sea el en-
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[ruimienio de la piel. El más importante es Ia evaporación del sudor, sobre
todo si hay una corriente de aire. Casi ninguna importància práctica tiene
la evaporación del agua procedente de la atmósfera, a no ser que el miem
bro esté mojado a se trabaje en condiciones anómalas de humedad.

El calor puede aumentar en gran parte a consecu-encia de las contrac

ciones musculares que producen calor profundo, que se propaga a la piel.
Decimos todo esto, porque es indispensable colocar al organismo en con

diciones de que se establezca un equilibrio térmico en la piel que evite todas
estas causas productoras de errores consideraMes.

Para tomar las ternperaturas locales, es indispensable, después de des
cartar otras causas de error, en cuyo detalle no entraremos, el empleo, a

bien de termómetros de mercurio, a bien el empleo de un par termoeléc
trico. Este último puede efectuarse, ya por medio de agujas que penetren
en el espesor de la piel, ya mediante láminas metálicas que se aplican en

la superficie.

El calor y el color de la piel. - Antes de proceder a discutir la ense

ñanzas que pudimos obtener por el estudio de las temperaturas locales, de
bemos ante todo tener en cuenta la llamada ley de Ebecke y sus aplicacio
nes en la sintornatología clínica, fundada en la independencia, en el fun
cionamiento de los capilares y las arterias de pequeño calibre que corren

por la piel, establecido por Krogh.

Ley de Eb cclee, -- El calor de la piel depende de la cantidad de san

gre que circula y el color de la cantntidad que contiene en un momento
dado.

Existe, pues, Ulla hiperhemia irniisible que depende de Ia cantidad de
sangre que llega a los capilares y que Ebecke llama hipercirculatoria, pu
diendo los capilares estar poco dilatados y la piel tener una coloración nor

mal a pálida, pero en este caso las arteriolas estarán dilatadas y el calor
aumentado.

Para hacer comprensible este fenómeno se han comparado los capilares
a un radiador de un aparato de calefacción central. La espita más a menos

abierta que permite circular una mayor a menor cantidad de agua caliente,
representa el calibre de las arteriolas contraídas a dilatadas, dejando cir
cular una menor a mayor cantidad de sangre.

Por el contrario, la hiPerhemia 'Visible está producida por la dilatación
de los capilares que modifican internamente el color de la piel, indepen
dientemente del calibre de las arterias y que por lo tanto pueden cohexís
tir con una piel tría a caliente. Es el radiador amplio a extenso que pue
de estar frío si no llega al mismo la cantidad de vapor de agua suficiente
s' no están bien abiertas las espitas de entrada' a si son demasiado delga
das las tuberías de acceso.

Esta hiperhernia visible, no circulante, vinculada en la dilatación
de los capilares puede ser activa a pasiva,· según predomine el cúmulo
de sangre arterial o venosa en los mismos.

Esto nos explica el por qué en algunos procesos quirúrgicos vemos
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procesos agudos seguidos a los que un color lívido de la piel puede ir

acompañado de un interno calor local. Tal ocurre en ciertas artritis agudas
como la blenorragia, en las que el color pálido de la piel coincide con

gran aumento de temperatura y un dolor intensísimo.
Por el contrario, en la parálisis infantil y len multitud de trastornos

tróficos y vasomotores, vemos una piel fuertemente hiperhémica e inten
samente fría.

Se trata de un aparato de calefacción con un gran radiador y las es-

pitas cerradas.

Técnicas empleadas.-Para medir este calor local podemos utilizar el
termómetro de mercuric, de cubeta grande de escala amplia sin que sea

de máxima. Antes debemos poner la piel al descubierto en una temperatura
de 18° a 20° al amparo de corrientes de aire, con reposo muscular abso
luto que evite el calor de origen profundo, cubierta la piel con un fieltro
C01110 hace Ipssen a con otro dispositivo que sea siempre el mismo.

Otros, como González Aguilar, emplean un par terrnoebático, unos

de cuyos extremos va sumergido len un depósito de temperatura conocida
(termos) y otro se aplica en la piel para que se establezca una corriente
que rápidamente por medio de un voltímetro nos marca la diferencia.

El método de los espejos, más exacto, es bueno para la experimenta
ción en Tisiología, por su mayor exactitud, pero tiene el inconveniente
de ser engorroso para aplicarlo en clínica donde hay que repetir las obser
vaciones y los pinchazos frecuentes molestan al enfermo.

y para emplear lo que llama temperatura de piel con fieltro, método
por el cual el termómetro de mercurio se insinúa entre la piel y una lámina
de fieltro de uu centímetro de espesor.

La contracción aTte1i.al y sus variaciones. - Dejando aparte el territo
rio de la costa formado exclusivamente por fibras elásticas, las arterias de
mediano volumen y de pequeño tamaño (arteriales) poseen un poder con

tractil considerable, que podemos observar de un modo directo en los casos

que practicamos una simpatitectomía.
Na trataremos del mecanismo de oclusión arterial, ni de su influència

sobre la pucción arterial de sobras conocida. Nos limitaremos a estudiar la
acción que producen las camas mecánicas, térmicas y químicas y biológicas.

Camas mecánicas, -- El traumatismo puede actuar sobre la arteria de
un modo directo (simpatitectomía) a través de la piel (traumatismo ordina
rio) a a cierta distancia, sobre algún nervio sensitivo (vía refleja). Ciertas
regiones son ricas len nervios sensitives cuya lesión repercute con preferen
cia sobre las arterias periféricas: tal ocurre en las articulaciones en las que
Albert cree que se originan reflejos agónicos en los que sin pasar por los
centros nerviosos se mantienen contracturados ciertos territories arteriales.

Si nosotros practicamos una simpatitectomía, vernos contraer intensa
mente.la arteria de un modo intenso a simple vista. Al cabo de cierto tiempo
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aparece, por el contrario, una vasodilatación, que se manifiesta rápidamente
por un aumento de calor local que percibe el mismo enfermo.

A través de la piel, una lesión de menaje, nos produce un aumento

de calor al cabo de un rato por acción indirecta sobre las arterias, a través

de la piel.
En un traumatismo interno, por vía refleja, Albert y Foudaine han

estudiado la acción, primero vasoconstrictora, luego vasodilatadora; pro

ducido por vía refleja en la porción distal del miembro. Por el contrario,
las secuelas de ciertos traumatismos, como so ncallos viciosos, cicatrices

adherentes, psendoarterias, producen trastornos de espasmo arterial con

enfriamiento de la extremidad.
En todo traumatismo, tanto si actúa sobre la arteria como si recae en

una proción alejada, vemos que sobreviene Ia fase de espasmo arterial,
seguido de -oasodiíaiacôin, pero si hay una espitia imitativa que actúa de

un modo constante, puede producirse un espasmo permanente de una forma

arterial más a menos extensa.

Acción de la temperatura sobre la circulación perzférú:a. - Ante todo
debemos distinguir la acción de las temperaturas altas y de las bajas.

El calor no parece influir gran cosa sobre las arterias periféricas, pero
sí sobre los capilares.

Estos quedan dilatados incluso durante días, como ocurre en las que
maduras, pero no parece modificarse gran cosa el calor local que vuelve a

igualarse con los alrededores en cuanto se aparta el foco calorífico. Cons
tantemente podemos comprobar en clínica estos hechos examinando las zo

nas enrojecidas por los termóforos. En las quemaduras, cuando no están
infectables vemos que en sus alrededores no existe aumento de tempera
tura local.

Hay que distinguir, no obstante, la acción del calor sobre las arterias
en estado de espasmo. En todos los casos de espasmo arterial, el calor pue
de dilatar las arterias, como demuestran los trabajos efectuados en Francia

por Babinsky, pero no se trata de arterias en estado normal.

Acción delfrío. - Muy distinta es la acción del frío sobre la piel. Esta
reacciona en forma enérgica y duradera a la acción del frío, que produce
una evidente actuación sobre el estado de contracción arterial.

Si aplicamos a la piel un cuerpo frío durante diez minutos, midiendo
la temperatura antes de su aplicación y luego al quitarlo, examinando mi
nuto por minuto, vemos que si bien de momento la piel empieza a calen
tarse, al llegar a los diez minutos no alcanza ésta unos dos grados más frío

y el equilibrio no se restablece hasta pasada más de una hora.
Esta contracción o espasmo que observamos por la acción del frío,

presenta la particularidad que, al revés del calor, que solo actúa sobre los

capilares, aquí éstos no se modifican y en cambio actúa no solo estrechan
do por espasmo las pequeñas arteriolas, sino actuando sobre los troncos

principales, como nos demuestra la oscilometría.
Este espasmo duradero que nos produce el frío sobre la circulación de
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grandes vasos arteriales y pequeñas arterias, puede ser utilizado para explo
rar el valor funcional de la pared muscular de las mismas.

Así las arterias muy alteradas al no espasmodizarse, hacen que la re

gión sometida al frío recupere su temperatura antes de pasados seis minu

tos, mientras que las que mantienen su valor funcional alcanza alrededor de

una hora.

Variaciones regionales en la reacción alfrío.- Un hecho resalta de un

modo curioso al examinar la contracción arterial por el frío en distintas re

giones. En el pie es donde las arterias reaccionan de un modo más intenso

y duradero a la acción del frío. En cambio a nivel de las manos, la nariz,
las orejas y demás regiones descubiertas, el espasmo arterial desaparece
rápidamente en cuanto deja de actuar el frío, siendo muchas veces reem

plazada la sensación de frío por una hiperhemia visible a dilatación capilar,
que es la misma que aparece por la acción del calor.

Esta acción fugaz del frío sobre estas regiones quizás sea debida al

hecho de ser regiones que van al descubierto, en las que la sensibilidad que
determina el espasmo arterial está algo embotada. En cambio la región del

pie es tan sensible al frío, que todos conocemos las dificultades de calentar
los pies después de haber pasado frío, lo frecuentes que son los transtornos

patológicos del pie, de carácter vascular, la frecuencia de transtornos trófi

cos, etc. Esta tendencia especial de las arterias del pie para los espasmos

arteriales, no es de extrañar, si tenemos en cuenta la diferenciación que el

pie alcanza en el hombre que más que la misma mano presenta una carac

erística morfológica y biológica que le distingue de los animales.

Causas químù:as. - Sería largo estudiar todas las substancias medica
mentosas a tóxicas que influyen en la circulación periférica, contrayendo a

dilatando sus paredes, así como los distintos modos, cómo pueden actuar,

dejando aparte la acción de todos estos medicamentos a tóxicos, vasocons
trictores a vasodilatadores, citaremos solo la anestesia general, que produce
una vasodilatación interna que da por resultado el aumento de varios gra
dos en pocos momentos, sin duda porque durante la anestesia, se producen
parálisis de los vasoconstrictores que mantienen una especie de espasmo fi

siológico que encontramos en las arterias normales. Toda curva trazada
examinando cada minuto la temperatura del pie de un enfermo anestesia

do, marca la marcha del funcionamiento arterial, representando la caída

brusca de la temperatura, un signo de alarma que tiene mayor precocidad
que muchos otros.

La falta de elevación de la curva térmica local por la anestesia, así
Como la irregularidad y accidentes de esta curva, revelan perturbaciones
graves del enfermo que pueden servir de útiles avisos al cirujano.

Actualmente un ayudante nuestro está estudiando estas temperaturas
enlasdistintas clases de anestesia empleadas en la clínica hospitalaria.

Entre las causas químicas podemos incluir la acción de los agentes in

flamatorios sobre la circulación artificial.
Todo proceso infeccioso localizado representa un territorio de tejido
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conjuntivo impregnado por un producto tóxico y los vasos que por allí

paran sufren un efecto paralítico, produciéndose una vasodilatación a ve

ces están dilatados los vasos capilares (hiperhemia visible y las pequeñas
arterias con lo cual los síntomas de la inflamación son completos. (Abceso
ordinario) por el contrario puede darse el caso que exista gran calor local y
ningún cambio de coloración (artritis tuberculosa).

Es curioso observar que solo aumenta el calor local cuando hay proce
sos supurados en los miembros y en cambio ni en los grandes empiemas ni
en los abcesos voluminosos abdominales no se modifica la temperatura de
la piel como no se contamine el tejido celular subcutáneo.

Sin duda la distribución del tejido celular impregnado por las toxinas
es lo que determina esta falta de alteración vascular, dada la independen
cia y aislamiento del tejido conjuntivo en el tórax y abdomen.

Para terminar, podríamos hacer una revisión rápida sobre las modifica
ciones arteriales en distintas afecciones quirúrgicas, deduciendo numerosas

consecuencias de aplicación diagnóstica, pronóstica y terapéutica, de donde
se desprende la importancia del estudio de la temperatura local en cirugía.
Dada la extensión del tema, difícil de sintetizar, y el deseo de disponer de
datos personales para tratar tan vasto problema, preferimos aplazarlo para
nuevas comunicaciones, encaminadas a dar a conocer los trabajos y las ob

servaciones de varios de nuestros colaboradores, a quienes hemos encarga
do esta tarea.

Discuszó:

DR. J. ARMANGUÈ.-Conforme amb tot lo que ha dit el conferenciant,
vull tan sols -explicar un cas d'alteracions vaso-motrius, quin parió no he

trobat encara.

Sr. Arribas (quina filla Hortènsia Arribas de Canals, que viu a

Sarrià, ha de recordar bé lo que vaig a explicar), de 66 anys, esclerós.
Trenta cinc anys endarrera es va trobar bruscament amb un esperme

vascular de tota l'extremitat inferior dreta (descoloració de Ia pell, fre

dor, paristèsia, supressió die les pulsacions de la pèdia). Semblava immi

nent una gangrena, quan als 6
-

dies, sobtadament, com si hagués funcio
nat un commutador, passà tot d!una banda a l'altra: recobra el membre
dret tota la seva normalitat i agafa l'esquerra totes les anormalitats del

dret, la qual dura altres 6 dies per a traspassar de nou a dreta amb la

mateixa promptitut de il'altra vegada i deixant l'esquerra enterament nor

mal. Aquest nou tancament de les artèries es va fer definitiu; va sobre
venir gangrena i él malalt morí.

Encara que una lesió orgànica es quasi sempre, o si voleu sempre,
la principal causa d'un espasme, no deixa d'ésser estranya aquesta ra

pidesa amb que es va fer aquesta mutació de lloc del mateix. El fet és

innegable, però diguin el que vulguin fisiòlegs i patòlegs, no hi ha una

prou certa explicació d'això.
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No era la malaltia de Biérger, que aquest creia pròpia dels jueus, i
que abunda molt entre nosaltres, on no hi tenim jueus, potser perquè
ens els hem assimilat. No ho era, perquè aquesta és una trombo-angitis
obliterant i en la llum de les artèries es forma un trombus que les embussa

de dalt a baix, 10 que fa difícil que si fos el mal de Biérger pogués for
mar-se tant promptament aquest embús i més difícil encara la desaparició
sobtada del mateix.

Conec un fenòmen semblant, i és el observat per Bunh, quin per
medi de braçalets de discs de metall (or, plata, coure, etc.), feia desapa
rèixer l'anestèsia histèrica, la que al mateix temps apareixia en igual
lloe del membre oposat, i així fent-la passar de l'un costat a I'altre, l'a
nava minvant a:cada traspès, fins a desparéixer del tot.

En cada malalta obrava un metall determinat i els altres no. Direu,
potser, que tot això són ficcions de les histériques. Com aquestes neuro

sis es veuen menys que abans, s'hi para menys atenció que en els temps
d'en Charcot, i els escrits d'en Babinsky fan creure als metges que l'his

tèric no és més que una autosugestió, fa que ara es dubti d'aquestes for
mes de nervosisme o es neguin francament. No es pot desconéixer que
la ficció i la sugestió juguen un gran paper en el histerisme, però he vist
en ell canvis somàtics que fan innegable la seva existència. El Dr. Bonet
va estar a punt d'operar a una malalta, quina es va escapar d'ésser opera

da, perquè l'abús de la morfina la va matar. Vaig fer-li l'autòpsia, perquè
llavors jo era l'ajudant de càtedres pràctiques en la Facultat i vaig trobar

que la pell del ventre junt amb el penícul conjuntiu subcutani tenia un

gruix immens, però no hi havia cap tumor en eluerure.
Un cas curiós d'alteracions de fenòmens nerviosos vaig veure en una

noia quina tenia un singlot en el moment de ficar-se alllit, que l'hi durava
fins a la matinada, tant sorollós que privava de dormir als veíns, Amb

l'hipnotisme va desaparéixer, però en el seu lloc s'hi van presentar vius mo

viments coréics en les mateixes hores. Amb l'hipnotisme vaig tréure-li els
moviments desordenats, però va tornar el singlotí i això succeí varies vega
des, però com en cada traspás minvava el mal, al fi tot va marxar com

pletament, si bé la malalta curada és una histèrica.



Sesión científica del día 6 de noviembre de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Las vacunaciones preventivas en los ejércitos.

por el Dr. M. ANFRÚNS

Para cumplir la tarea asignada a los académicos correspondientes por

la Junta organizadora de estas sesiones científicas, y no teniendo primicia
pertinente de investigación o trabajo persona¡ que ofrecer al docto audi

torio, he estimado oportuno, por mi condición de médico castrense en

activo, que me ha proporcionado el honor de traerme hoy aquí, exponer

en esta primera ocasión algunos datos sobre el estado actual de «Las va

cunaciones preventivas en los ejércitos» de tierra, de mar y de aire, basán
dome en las ponencias oficiales del tema segundo del séptimo Congreso
Internacional de Medicina y Farmacia Militares, reunido en Madrid del

29 de mayo al 4 de junio de este año, cuya importancia y trascendencia,
así como las de los anteriores, manifiestan el prestigio de lòs ponentes

que avaloran la parte científica de esta comunicación, cuya parte personal
de compilación, orden y expresión someto desde luego, gustoso, al juicio
y mejora de los oyentes.

Los ponentes representaron a la Gran Bretaña, al Japón y a España,
y fueron el capitán médico Master Sheldon F Dudley, de la Marina real

británica; el capitán médico de fragata Master Harold E. Whittingham,
de las fuerzas reales aéreas británicas, y el teniente coronel médico Mas

ter A. Dawson, del cuerpo médico del ejército; el mayor Masaji Kítano,
del servicio de sanidad del ejército imperial japonés; y de nuestro cuerpo

de sanidad militar, el farmacéutico primero Don Carlos Sáenz y Fernán

dez Casariego y el teniente coronel médico señor Fernández Martos. Las
vacunaciones preventivas examinadas desde este punto de vista militar,
fueron las usadas contra las fiebres entéricas, la difteria, escarlatina, in
fluenza, catarro común, cólera, disentería, peste, meningitis cerebro-espinal
epidémica, viruela y rabia.

En el ejército de todo país, las enfermedades infecciosas son no s610
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a menudo el principal factor de la disminución de las fuerzas en tiempo
de paz, sino que son, además, un gran impedimento para la instrucción mi

litar y un recargo del presupuesto. Las enfermedades infecciosas han sido

siempre inevitables en las guerras y son de ordinario la primera causa de

reducción del poder combatiente.
Para la profilaxis militar, es indispensable prevenir la importación del

virus, eliminar la causa de la infección, interrumpir la difusión de la

misma, preparar varios equipos de saneamiento y desinfección; pero es

también muy importante conservar la salud de los soldados, aumentando
su resistencia a las enfermedades. Para este aumento de la resistencia in

dividual es en extremo importante: emplear y reforzar la inoculación pre

ventiva a los soldados, como uno de los medios de profilaxis. Pero las
clases de inoculaciones profilácticas variarán según el país JI: la condición
de existencia o presentación de las enfermedades infecciosas; ciertas cla
ses de inoculaciones profilácticas necesarias para el ejército de un país,
pueden ser inútiles para otro. Los métodos de inmunización pasiva o ac

tiva o el uso simultáneo de ambas, dependen die la clase de enfermedad in

fecciosa, pero también un método de inmunización empleado hasta ahora,
puede ser cambiado en relación con el progreso de la ciencia. Además,
la inmunización subcutánea o por vía oral puede ser determinada según
la clase de infección, y también según Ia condición del país. Partiendo

de estas consideraciones, hay que procurar conocer las clases de vacuna

empleadas en los diversos países, los resultados por ellos obtenidos y,

hasta donde sea posible, las características particulares que }tes han llevado

a una aplicación deterrninada. Ello no es más que un paso para llegar a

obtener un cuerpo de doctrina, en su día, que permita resolver el pro
blema de la inmunización individual bajo directrices generales.

En las fuerzas británicas se han aplicado vacunas contra las fiebres

entéricas (fiebres tifodea y paratifoideas), la difteria, escarlatina, y la

influenza y catarro común.
En la Marina real son inoculadas las tropas contra la fiebre tifoidea

antes de partir para el servicio de ultramar; pero no se vacunan las que

permanecen en la metrópoli. Desde 1921 la técnica de elaboración y admi
nistración de la vacuna es la misma que la usada en el ejército, con Ia
sola diferencia de que contiene, además, el bacilo paratífico C, porque este

germen se ha encontrado con persistencia len el Mediterráneo, a donde va

destinada una gran parte de la flota británica; resulta que la vacuna con

tiene así, por c. c., mil millones de bacilo tífico y quinientos de cada uno

de los paratíficos A B y C. Con su aplicación, la mortalidad ha descen
dido de más de dos por mil a 0'16 por mil, que es la ocurrida en el período
de 1926 a 1930. No obstante, cuando las divisiones navales se han em

pleado en operaciones de desembarco y se ha expuesto a la tripulación
a mayor/es contagios, ha disminuído el efecto profiláctico, alcanzando una

proporción de mortalidad de 5'50 por mil.
En el ejército británico se vacuna un 95 por ciento de las tropas, y
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Ia morbilidad ha descendido de más de cinco por mil a 0'20 por mil. La

empleada es la vacuna 'I' A B, que contiene mil millones de bacilos tíficos

y 750 de cada uno de los paratíficos A y B, y es elaborada por cultivos

de 24 horas en placas de agar, de las que se toma de colonias aisladas,
para seguir el cultivo en caldo por 24 horas y luego en agar '48 horas, de

donde se obtiene la emulsión en solución salina fisiológica, que se esteri

liza por el calor a 56° C. durante una hora; después se titula la propor

ción d geérmenes por c. c., se añade hasta uno por ciento de ácido féncio,
y a las 48 horas sie comprueba la esterilización; se procede a la dilución y

se corrige la proporción de ácido fénico, de modo que quede en definitiva a

0,5 por ciento. En la India se emplea una vacuna similar preparada allí en

Kasuali, y se han obtenido parecidos buenos resultados, siempre que se han

vigilado las oportunas revacunaciones, de las que ha sido preciso aumentar

el número de inoculaciones y las dosis, por el predominio de las fiebres en

téricas en aquella población civil.
En las fuerzas aéreas británicas se emplea la vacuna TAB C con

buenos resultados en las tropas del Irak, de la India y del Mediterráneo.
De los resultados obtenidos en el Irak, conviene señalar que sufrieron al

ternativas notables, debido a dos causas: el empleo de diferentes clases
de vacuna, y las variaciones del contingente de tropas, que cuando fué
disminuido y mejoradas las condiciones del estado sanitario, coincidió con

el mejor efecto preventive de la vacuna.

Estos hechos demuestran Ia importancia, bien conocida, pero a me

nudo olvidada, del saneamiento general. Na cabe esperar de la vacunación
una defensa o protección adecuada contra una infección masiva. La vacu

na 'I' A B es eficaz, como 10 atestiguan las relevantes estadísticas de la
Gran Guerra y de los años que la han seguido, pero su efecto está subor
dinado a la influencia de las variaciones de otros factores, que pueden ate

nuar su valor preventivo.
La inmunización contra la difteria y la escarlatina, no ha sido aplica

da de modo extenso en los servicios británicos, porque el número de casos

de estas enfermedades es reducido; pero se ha demostrado ser de valor
cuando se ha empleado. En las escuelas y establecimientos de educación
del servicio, la profilaxis por inmunización activa se ha empleado en ex

tensión considerable, y se ha observado que era muy eficaz.
En el período de 1926 a 1930 la media annal de casos de escarlatina

en la marina fué de 0'9 por mil, y la difteria, 0'6 por mil. En este mismo
período sólo hubo una defunción: un simple caso esporádico diagnostica
do de escarlatina maligna, en el escuadrón de China. Estas enfermedades
son generalmente muy benignas en la marina, y muchos de los casos de
difteria no son típicos clínicamente; algunos de ellos son, probablemente,
portadores de Coryne-bacterium, coincidiendo con anginas catarrales. Fue
ra de los establecimientos de educación, estas enfermedades Se presentau,
por 10 general, con apariencia de tonsilitis folicular. Por estas razones, la
inoculación general contra la difteria y la escarlatina, en la marina, causa
ría más inconveníentes, gastos y perturbaciones, què las mismas enferme
dades que se trata de prevenir.
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En el ejército, durante los últimos años, los casos de difteria y de es

carlatina han sido entre 1'3 y l'S por mil para cada enfermedad. La inocu
lación profiláctica contra la escarlatina no ha sido empleada, y en cuanto

a la inmunización contra la difteria ha sido aplicada en gran escala sólo
en la comandancia oriental en Inglaterra.

De los jóvenes admitidos en Ia escuela naval de Greenwich, casi el
50 por 100 daban la prueba de Schick positiva. El régimen de inmuniza
ción de todo recién ingresado sospechoso, que fué establecido en 1928,
eliminó completamente esta elevada morbilidad por difteria. Los profilác
ticos empleados fueron mezcla de antitoxina y toxoide, o bien toxoide

puro, en tres dosis de un c. c. con intervalos de quince días. Las reaccio
nes consecutivas a la inyección fueron muy pocas y ninguna grave. Se
calculó que la desaparición de la difteria economizó a la escuela y a la
población de Greenwich, unas 1.500 libras esterlinas por año. Es intere
sante notar que antes de la inmunización artificial de estos escolares de

Greenwich, fué demostrado en 1921, por medio de pruebas de Schick re

petidas, que la mayoría de los casos escolares se volvían rápidamente Schick
positivos, sin síntomas clínicos, cuando se exponían al ataque de nume

rosos bacilos diftéricos en los alrededores de la escuela. Esta fué la pri
mera prueba definitiva de la teoría de la natural «inmunización latente» de
la difteria.

En el ejército británico se ha empleado la vacunación preventiva con

tra la influenza y el catarro común, con el fin de disminuir las hospitali
dades y los rebajados de servicio en los cuarteles por gripe, anginas y
bronquitis, empleándose diversas vacunas. En otoño de 1931 se usó la
vacuna preparada en el Real Colegio Médico Militar, denominada «vacuna

mixta contra la influenza y rel catarro», la cual contenía por c. c.: 400
millones de bacilos de Pfeiffer, 30 de estreptococo hemolítico y 30 del no

hemolítica, 80 de cada pneumococo, tipo 1 y tipo 2, 30 de micrococos ca

tarralis, y 50 de bacillus corizae segmentosus y de bacilo de Friedlander.
Anteriormente, en invierno de 1928-29, se emplearon dos vacunas: la
«mixta contra el enfriamiento», que prácticamente tenía Ia misma compo
sición que la anterior, y la «vacuna contra la influenza», que no contenía
bacilos de Friedlander ni bacillus corizae segmeniosus, Fueron aplicadas
en gran escala en diversas regiones, obteniéndose resultados, en diferentes
unidades, que variaron enormemente, desde conceptuarse de valor defini
tivo para Ia profilaxis a que se destinaban, hasta obtener en un batallón
de infantería en el que de 557 hombres, fueron vecunados 247, una pro
porción de gripe entre los inoculados que fué de 142 por mil, yen cambio,
entre los no vacunados no pasó de 52 por mil, o sea el triple de enfermos
entre los vacunados.

En resumen: los resultados de la experiencia en las fuerzas britàni
cas de mar, tierra y aire, demuestran que Ia inmunización por inoculación
de vacunas contra las fiebres entéricas, hace que se establezca un grado
muy considerable de protección contra estas enfermedades, pero que no

deben descuidarse las medidas generales de higiene. La· inmunización
contra la difteria y la escarlatina no ha sido aplicada de un modo extenso,
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porque el número de casos de estas enfermedades es reducido en los ser

vicios británicos; pero se ha demostrado ser de valor cuando se .ha em

pleado. En las escuelas y establecimientos de educación ete! servido, la

profilaxis por inmunización activa se ha empleado en extensión conside

rable y Se ha observado que era muy eficaz. La inmunización contra la

gripe y el catarro corriente es un problema de gran magnitud, y aunque

acerca del empleo de vacunas se han expresado favorablemente numerosos

oficiales de los servicios, otros se han manifestado de un modo desfavora

ble. Para decidir la eficacia de las vacunas que Se usan, tendrían que em

plearse en gran escala durante varios años, en los cuales habría que llevar

un registro exacto de los casos que se presentaran de gripe y de catarros

de todos los grados de intensidad en la población en que Se observaran.

En la actualidad únicamente parece posible registrar aquellos casos que

ingresan en ei hospital a recurren al reconocimiento médico.

En el ejército japonés la vacunación antivariólíca fué apFcada hacia el

año 1871, aunque en aquel tiempo no se beneficiaron de ella todos los

soldados. En la actualidad esta vacunación es uno de 105 medios preven

tivos más extensamente aplicados: todos los nuevos reclutas son habitual

mente vacunados después de su alistamiento, y en el caso de predominío
de viruela en una localidad, es aplicada una vacunación extraordinaria a

Jas tropas de la misma. La primera vacunación antitifoídica, en tiempo de

paz, fué: aplicada en ese ejército durante Ia epidemia tifódica de otoño de

1908; como resnltado de esta vacunación a todos los soldados del ejército
desde diciembre de 1910, el número de pacientes fué grandements redu

cido, y los resultados espléndidos se han mantenido hasta la actualidad. Al

poco tiempo se preparó la vacunación antiparatifóidíca. La inoculación

preventiva contra la disentería bacilar fué primeramente aplicada en 1911,
y desde entonces se ha empleado para las tropas seriamente amenazadas

por esta enfermedad, guiándose por la condición de la existencia de disen

tería en el distrito de una guarnición. La mortalidad por esta enfermedad

fué generalmente del 10 al 20 por ciento, antes de 1914; pero en los últi
mos años se ha manifestado un notable descenso, hasta un uno por ciento

en muchas ocasiones. En particular en 1930-31, las condiciones fueron tan

favorables que no ocurrió ninguna defunción. No obstante, determina aún

la mayor morbilidad en ese ejército, como de ordinario la causaba en el

pasado Ia fiebre tifoidea. Según ésto, se han redoblado los esfuerzos en los

últimos años para la defensa contra esta enfermedad, y desde 1929 se han

preparado tabletas profilácticas antidisentêricas a vía de ensayo y se han
distribuído para usarlas las tropas, haciéndose un estudio comparativo del
efecto de estas tabletas y de la inoculación profiláctica. La invasi6n de

la peste es rara en ese pueblo y, por consiguiente, las ocasiones de apli
cación de vacunación antipestosa son muy escasas en su ejército. Cuando
el cólera ha invadido el territorio y muestra algún predominio en alguna
plaza de guarnición, inmediatamente es aplicada la inoculaci6n preventiva
a los soldados; pero la invasión de esta enfermedad en las tropas del
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ejército ha sido' rara. La inoculación preventiva contra la meningitis
cerebro-espinal epidémica es usada en las tropas qué muestran propor

cionalmente frecuentes casos de esta enfermedad, pero las ocasiones de em

plear esta inoculación se presentau raramente. La vacunación preventiva
contra la neumonía gripal fué empleada en la época de predominio mundial
de Ia influenza en años pasados, pero desde entonces ha sido empleada
discontinuamente. Las inoculaciones profilácticas contra la difteria, la es

carlatina y otras enfermedades infecciosas, no SOlI pot ahora consideradas

necesarias en esas tropas. Todos éstos son los datos generales de las ino

culaciones profilácticas usadas en ese ejército en tiempo de paz.

Las usadas en tiempo de guerra y de operaciones son las siguientes.
La vacunación antivariólica fué rigurosamente aplicada durante las gue

rras chino-japonesa (1894-95) y ruso-japonesa (1904-05) yen otras guerras

y operaciones. Las vacunaciones antitífoídica y antidisentérica no fueron

empleadas durante aquellas dos guerras, en las cuales ocurrieron numero

sos casos de fiebre tifoidea y de disentería. En la guerra ruso-japonesa la

vacunación nrititifoidica se aplicó a los soldados de algunas tropas antes

de su partida para el frente, pero los resultados no pudieron ser conocidos

por los frecuentes cambios de soldados a consecuencia de heridas y en

fermedades. y aunque algunos oficiales médicos se aplicaron a guisa de

experiència las vacunas antitifoídica y antidisentérica, fueron tan pocos en

número, que resulta imposible deducir el resultado general. En la guerra

germano-japonesa (1914), en Tsingtao, se aplicó por primera vez Ia vacu

nación antitifofdica obl igatoria a los soldados en tiempo de guerra. En las

operaciones subsiguientes, las clases de vacunación y el número de apli
caciones fué muy variado en relación con la aparición de enfermedades

infecciosas en el lugar de la expedición, y, por ello, fueron grandes las di
ficultades para aplicar las inoculaciones. Pero antes de partir para el fren

te, o durante el transporte por mar, a al llegar a su destino, las inoculacio
nes preventivas antitetánicas y antirrábicas fueron aplicadas, en la forma
descrita en las memorias de la guerra chino-japonesa. En la reciente expe
dición manchuriana, teniendo en cuenta el predominio de varias especies
de enfermedades infecciosas en el campo, debido a las malas condiciones

sanitarias, se aplicaron las inoculaciones contra la viruela, la tifoidea, las
paratifoideas A y B y el cólera, y se administró la vacuna oral contra la

disentería, antes de partir; además, se tuvo preparada la vacuna antípes
tosa, y también fueron dadas instrucciones para la aplicación profiláctica
de los sueros contra el tétanos y contra la gangrena gaseosa, a los soldados
heridos. La opinión sobre los datos estadísticos de estos resultados, es toda
vía imposible. Los resultados parecen ser favorables, en tanto 10 son las
condiciones higiénicas generales; Las inoculaciones preventivas, unidas a

varias otras medidas profilácticas.: han sido muy eficaces para prevenir la
perturbación debida a las enfermedades infecciosas

En el Japón hay muchos laboratories que preparan vacunas preven
tivas; pero las que se usan en el ejército en tiempo de paz y de guerra, se

preparan en [a Escuela médico militar. Las clases de productos son: anti
tifoídica, antiparatífoîdicas A y B, mixtas de 2 y de 3 clases de las tres espe-
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cies citadas, antipestosa, anticolérica, antidisentérica A y B, y contra la

meningitis cerebro-espinal epidémica y la neumonía gripal. A esta han

sido añadidos, en 1928, las tabletas antidisentéricas y el suero antigan
grenoso.

Contra la disentería bacilar se han preparado en el Japón, vacunas

para inyección y tabletas para administración por vía oral.
De las vacunas líquidas para inyección ha habido seis variedades, que

son: la calentada a baja temperatura, la iodo-vacuna, la fenal-vacuna, la

sero-vacuna, la formol-vacuna y la esterilizada a altas temperaturas ; la
formol-vacuna ha sido la de menos toxicidad y mayor poder inrnunógeno.

Para la elaboración JeS imprescindible que sea perfectamente conocido
el tipo de bacilo disentérico empleado, y para la clasificación se han se

guido el método elel Dr. Shiga y el del Dr. Futaki. Los tipos de gérmenes
encontrados en las distintas epidemias, varía según las localidades, de los

que se ha deducido una proporción general para la preparación de la

vacuna. La proporción acordada ha sido de 7'9 por ciento para el Shiga,
38'4 del tipo F, 41'8 del tipo Y, y 11'8 de tipos desconocidos.

La vacuna en tabletas se ha preparado lell los años 1929 a 1932, de

diversas maneras: esterilizando por el calor a 65° C., primero, prefiriendo
luego la esterilización por la formalina, que disminuye los efectos tóxicos
de la vacuna, a Ia que se agrega además salol para evitar que se digiera en

el estómago y así llegue entera al intestino, donde puede ser absorbida.
Fué necesario aumentar sucesivamente el peso de bacilos muertos para
acrecentar el efecto, 10 cual tiene el inconveniente de alcanzar el límite
de toxicidad; además, en el corto período de tiempo de este último trienio,
ha sido preciso variar las proporciones de los diferent'($ tipos de bacilos,
acomodándola a las características de las epidemias de las localidades
donde iban a ser empleadas. La composición de las tabletas usadas última

mente, en el año 1932, es la de: bacteria desecada, 17 milígramos; saca

rosa y lactosa, 120 de cada una ; almidón, 37, y talco, 6.

Las inyecciones preventivas contra el cólera han sido empleadas, ba
sándose en la existencia de casos de cólera en el Japón y en el ejército
japonés. En el Japón el cólera es prácticamente una epidemia importada.
El clima del país llO favorece la prolongada permanència de los gérmenes.
El germen que consigue entrar en ese territorio en verano, disminuye su

vitalidad con la entrada del otoño y la epidemia de ordinario toca a su

fin en invierno. Sin embargo, es de todo punto necesario para el Japón
vigilar severamente cada año durante el verano la posible invasión de
cólera de países extranjeros. En tales circunstancias, las medidas pre
ventivas del Japón contra el cólera han hecho notables progresos, según
los trabajos que del estudio bacteriológico del vibrión colérico han sido
publicados por gran número de investigadores.

En 1822 el cólera fué introducido por primera vez en ese país por un

barco mercante procedente de Java, que llevó el germen a Nagasaki. La
segunda epidemia; que se. recuerda fué Ia -de 1858 llevada de China por un

americano; la epidemia fué muy virulenta, en particular en la capital del
país, Vedo .(hoy Tokío), pagando un tributo de 300.000 vidas.
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En diversas ocasiones el cólera aparece en el ejército japonés simul

tánea o consecutivamente a su presencia fuera del ejército. De las epide
mias coléricas del ejército japonés, las de 1889 y 1893 fueron las más

importantes, con 116 casos (83 defunciones) y 123 casos (76 defunciones)
respectivamente. En las demás epidemias que han ocurrido, el número de

casos era muy insignificante. La media proporcional de defunciones de

los casos de cólera en el ejército japonés señala algo menos de 68 por cien;
pero en realidad, no han ocurrido casos en tiempo de paz en los últimos

años. Durante la guerra chino-japonesa se presentaron 8.575 casos, de los

cuales 5.298 fueron mortales. En la expedición siberiana ocurrieron 27

casos, con 8 defunciones, y durante el reciente incidente manchuriano
hubo 123 casos con 5 muertos y dos portadores de gérmenes.

Como epidemia de tiempo de guerra, la presencia de cólera es tan

poco frecuente como la de la disentería o la fiebre tifoidea; pero cuando
hace su aparición en el ejército, trae un gran impedimento al poder com
batiente, por lo que es imperativo que la enfermedad sea prevenida por
todos los medios.

La vacuna anticolérica usada primeramente era preparada según el
método de Kolle; pero en 1910 se empleó un nuevo método que se apli
caba con una sencilla dosis de dos miligramos, y que ha sido necesario au

mentar a dos dosis, la primera de dos miligramos y la segunda de cuatro.

Los tipos de vibrión han sido clasificados en tres razas, según la reacci6n
de aglutinación, y se ha observado con frecuencia que era preferible usar

el tipo de vibri6n de la epidemia, a la vacuna polivalente. En un tiempo,
se emple6 vacuna sensibilizada, apreciándose que era menos eficaz.

La eficacia de cualquier vacunación profiláctica no es absoluta, sino
relativa. Aunque pueda ser necesario para fines prácticos fijar la duración
aproximada de la eficacia, la presentación de la enfermedad o de una

epidemia, aunque rara, es inevitable incluso durante el período de inmu
nidad. Esto es debido a que la aparici6n de la enfermedad está deterrni
nada por la relaci6n recíproca entre Ia inmunidad del individuo y la
virulència del organismo causante.

Las siguientes observaciones resumen los datos del ejército japonés:

1. Las vacunaciones preventívas contra la viruela y fiebres tifoidea

y paratifoidea B se han aplicado de modo habitual, incluso en tiempo de
paz, a todo el ejército japonés. Las vacunaciones paratifoídica A y anti
disentérica se practican principalmente en las tropas en que se presentan
estas enfermedades con relativa mayor frecuencia. Las inoculaciones pre
ventívas contra Ia meningitis cerebro-espinal epidémica, peste y neumonía
gripal se realizaron algunas veces que lo exigieron las circunstancias. La
vacunación antitetánica Se aplicó a los soldados heridos. Algunas otras

vacunaciones se realizaron muy rara vez o no llegaron a realizarse. La
inmunización por vía bucal se emplea contra la disentería bacilar; pero
sus aplicaciones en otras enfermedades no Se consideran necesarias en Ia
actualidad.

2. La vacunaci6n antitifoídica causa un descenso relativamente im-
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portante en la proporción de la infección y un descenso ligero en la mor

talidad, presentando en la mayoría de los casos aJ,gun03 síntomas benignos

pero írregulares. Las vacunaciones antiparatifoideas A y B .Qor 10 general

producen próximamente los mismos resultados; pero su eficacia es menor

que la de la vacunación antitifoídica.

3. La vacunación antidisentérica reduce ligeramente la proporción
de morbilidad. Merece especial mención que se ha utilizado un método

especial para la inmunización por vía oral, y su eficacia ha sido discutida.

Su efecto profiláctico parece ser próximamente el mismo que el de la in

yección preventiva; pero este punto se encuentra todavía en estudio.

4. El resultado de la vacunación preventiva contra el cólera es ge

neralmente bueno y ofrece una disminución en la proporción de infec

ciones y en la mortalidad, y la vacunación debiera realizarse, por lo gene

ral, en tiempo adecuado.

5. La vacunación contra la peste se reconoce que disminuye la pro-

porción de infecciones y Ia mortalidad.
.

6. La vacunación preventiva contra la meningitis cerebro-espinal pa

rece ser bastante eficaz; pero algunas veces no se puede esperar mucho

de ella.
7. La vacunación contra la viruela res la más eficaz de todas las

vacunaciones profilácticas. Su efecto es de larga duración y reduce de

un modo notable la proporción de morbilidad y de mortalidad. Sin em

bargo, la duración de Ia eficacia puede, ser algunas veces inesperadamente

corta. Puede ocurrir que todas Jas vacunas no presenteu igual eficacia, y
se recomienda que, para su uso en el ejército, se escoja una vacuna de fuerte

poder eruptivo.
8. La eficacia definitiva de una vacunación preventiva contra la neu

monía gripal no se puede esperar, puesto que el virus de la gripe es des

conocido hasta ahora. Las vacunaciones profilácticas usando el bacilo de

la influencia de Pfeiffer y el neumococo, parecen reducir la complicación

y la infección secundaria de neumonía y también la mortalidad; pero este

asunto requiere ulteriores investigaciones.
9. La inoculación preventiva de suero antitetánico se ha visto que

era bastante eficaz cuando se aplicó a los soldados heridos en tiempo de

guerra. Pero Ia vacunación preventíva por medio de inmunizaciones pa

sivas y activas se reconoce que es más conveniente. La inmunización acti

va ha sido estudiada experirnentalmente y en algunos casos se han obte

nido resultados favorables,
10. Las vacunaciones profilásticas contra la difteria y la escarlatina

no son necesarias, porque el número de casos de estas enfermedades es muy

reducido en ese ejército.
Aunque la necesidad de realizar una vacunación profiláctica en un

país depende de la aparición de una enfermedad infecciosa en el mismo, es

no obstante, una medida importante para la profilaxis militar. El grado de

eficacia de la vacunación preventiva varía con las diferentes enfermedades

infecciosas. Su eficacia contra las mismas enfermedades, varía también

con 10s diversos métodos de vacunación. Por tanto, es necesario mejorar
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el equipo general profiláctico, para tratar de obtener los efectos más favo

rables con la menor reacción, y, además, perfeccionar la vacuna y elegir
el método de vacunación conveniente Rara asegurar buenos resultados en

la aplicación práctica. La inmunización por vía bucal, que ha llegado a

ser gradualmente usada en mayor escala en estos últimos años, tiene ven

tajas, tales como los síntomas ligeros de racción y la sencillez del proce
dimiento ; pero tiene la desventaja de que exige un gran número de baci
los. La necesidad de su aplicación dependerá, naturalmente, del grado de
su eficacia, y también de las diferentes condiciones de un país y otras cir
cunstancias.

Las vacunas preventivas empleadas en nuestras fuerzas militares,
preparadas en e), antiguo Instituto de Higiene Militar, en Madrid, hoy
denominado (( 1." Sección del Establecimiento Central de Sanidad Militam,
'son la vacuna antitifo-paratífica, la antipestosa, [a anticolérica, la antiva
riólica y la antirrábica.

La vacuna antitífica entró en la práctica reglamentaria de nuestro

ejército en el año 1913, en que se autorizó su empleo, con carácter de

profilaxis voluntària, para las fuerzas de Melilla, Larache y Baleares.
La vacuna que se empleaba en dicha fecha era exclusivamente anti

tífica y elaborada, según la técnica de Vincent, por el Institute de Higiene
Militar, uno de cuyos profesores, el comandante médico don Antonio Ca
sares Gil, encargado de prepararla, había estudiado previamente el estado
de la cuestión en Francia, Inglaterra y Alemania, comisionado al efecto
por el Ministerio de la Guerra. En 1914 se hizo extensiva a todas las re

giones mlitares la práctica voluntaria de la vacunación antitífica, y en

1915 se declaró obligatoria y se extendió más el empleo de Ia vacuna,

puesto que alcanzó a los territorios de Marruecos (toda la fuerza), y en

la Península, Baleares y Canarias, a los reclutas de las plazas donde hu
biera tifoideas endémicas y a todas las fuerzas de aquellas guarniciones en

que Sr; presentan epidemias. Hasta el año 1920 no se llega a la vacuna

ción obligatoria ni a la implantación de la vacuna anti-tífico-paratífica
TAB.

La influencia de las vacunaciones puede deducirse de la marcha de
la mortalidad por fiebre tifoidea en el ejército, como lo ponen de rnanifies
t» los datos estadísticos generales, de los que sólo anoto que, siendo ante
riormente la mortalidad de uno y hasta más de uno por mil, ha sido en

los últimos años de menos de 0'10 por mil.
En la actualidad está pendiente de estudio la incorporación a nues

tra TAB del paratifus C. El hecho de no haberse declarado hasta la
fecha en España epidemias imputables a gérmenes del grupo C, de las que
parece que en otros países se hallan con frecuencia; Ia búsqueda hasta hoy
negativa del paratifus C en los portadores de gérmenes del grupo tifo
paratífica, a que se encuentran dedicados el capitán médico señor Ber
múdez y el doctor Román Manzanete, del Instituto Nacional de Higiene,
y las buenas cifras estadísticas demostrativas de la casi desaparición de la
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morbilidad tifa-paratífica, han sido la causa de no haberse incorporado aún

el paratifus C a la vacuna del ejército. Pero el hecho de que los ingleses
hayan encontrado los gérmenes C en el Mediterráneo; Hírchsfeld, en

Servia y Oriente, y en Africa del Norte y Francia, Teissier, Gastinel y

otros, y que los belgas 10 consideren peligroso hasta el punto de incluirlo

aquéllos en la vacuna de sus escuadras y éstos en Ia de su ejército, nos

obliga a nosotros a prestar extraordinaria atención al asunto por lo que

respecta al ejército de tierra y a opinar que sería conveniente sin más

dilación sumar el paratifus C a la TAB que &e destine a. las atenciones

de nuestras escuadras de mar y de aire, toda vez que, sin inconveniente

alguno, reportaría ventajas.
.

La vacuna antipestosa se prepara en el Instituto de Higiene Militar

con cultivos de 48 horas del bacilo de Yersin, en agar ordinario hecho con

extracto de carne, pero sin la cantidad de cloruro de sodio que suele llevar

dicho medio, con 10 que se evitan las formas involutivas del bacilo y se

Javorece su desarrollo, procediendo en todos los demás tiempos como en

la preparación de la TAB por el método de Vincent; las razas que inte

gran la vacuna son múltiples y están aisladas de casos asistidos en nuestros

territorios. La inmunización exige dos inyecciones: de 1 y de 2 c. c. con

intervalo de cinco o más días. Se dispuso su elaboración para todas las

atenciones del ejército, en vista de la necesidad de Ia profilaxis de nuestras

tropas y muy especialmente de las que ocupan la zona del protectorado de

España. en Marruecos, y en ocasiones se ha suministrado a la Sanidad ci

vil, Ja que ha necesitado para contrarrestar con la urgencia del caso, el

peligro de la peste, cuando sus reservas en vacuna eran insuficientes, cual
ocurrió en Málaga en 1923. La técnica de elaboración mencionada es

original, en cuanto a Ia supresión del cloruro de sodio, del ponente del

Congreso y antiguo Jefe de la Sección correspondiente del dicho .Instituto,
señor Fernández iMartos, y fué consecuencia de 10 mal que se daba el ger
men en el agar preparado con extracto de carne y la cantidad usual dé

sal común. La vacuna así preparada da menos reacciones molestas que los

productos análogos y confiere la misma o mayor inmunidad, como se de

mostró en 1923 en la epidemia de Málaga y se ha confirmado, por la repe

tición de resultados logrados, en Larache, Arcila, Alcázar, Canarias y

otros puntos.
La vacuna anticolêrica se elabora en el Instituto de Higiene Militar

siguiendo la técnica de Vincent, que es la reglamentaria y que aconsejan
mantener. entre otras razones, las tres siguientes: prueba de su eficacia, de
mostrada por su empleo en gran escala durante la guerra, dentro y fuera

del territorio francés, de Ia preparada en el Laboratorio de Val-de-Orace ;

indiscutible efecto profiláctico obtenido por personal de nuestro Cuerpo,
cuando se ha utilizado para preservar a nuestras tropas con motivo de
casos esporádicos presentados en algunas guarniciones y en pequeñas epi
demias locales de algunos municipios ; conveniencia de unificar las téc

nicas para lograr el mayor rendimiento industrial del personal auxiliar
dentro de la mayor economía. Esta vacuna se prepara. con cuatro semi

llàs, señaladas con los nombres de Hamburgo, Vendrell, Bari y Peters

burgo.
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Esta vacuna tiene gran importància desde que ocupamos algunas
plazas en el Norte de Marruecos, por las frecuentes peregrinaciones,
a la Meca y otros lugares, de los habitantes de los territorios dichos; por

las dificultades con que se tropieza siempre para las informaciones epidë
miológicas en las cábilas; por la reiteración dte los intentos de contraban

do, y por la insuficiente vigilancia de la navegación de cabotaje de las

pequeñas embarcaciones entre calas o desembarcaderos eventuales. La

epiderniología española de cólera obliga también a la mayor previsión,

para estar siempre dispuestos a proteger a los nacionales contra posibles
importaciones de esta enfermedad.

La vacuna antivariólica empezó a ser elaborada por el Cuerpo de Sa

nidad Militar en 1890, en el entonces llamado Institute de Vacunación,
debido primordialmente a la difusión alcanzada por Ia viruela en nuestras

tropas. La preferente atención prestada a este servido y su rigurosa apli
cación repercute en las estadísticas, borrando la viruela como causa de

mortalidad y llegando a una morbilidad insignificante. Lo sorprendente
es que, siendo preceptive en nuestra legislación vacunar entre los dos y

siete meses de la vida, revacunándose la población infantil a los siete años,

y exigiéndose luego al ingresar en los centros docentes y en los talleres

un certificado de estar inmunizado contra la viruela cada seis años, se

llegue al servicio militar con una receptividad tan considerable, cual de

muestra el hecho de ser positivas más del 800 por mil de las inoculaciones

vacunales y alcanzar en ocasiones cifras superiores al 900 poi mil.
El servicio de vacunación antirrábica se estableció en el Instituto de

Higiene Militar en el año 1917. Desde entonces hasta la fecha actual se

Se ha desarrollado normalmente, preparándose cuanta vacuna han nece

sitado el ejército y las poblaciones de nuestra zona de protectorado en Ma

rruecos. El resultado obtenido no puede ser más favorable, puesto que

no hemos tenido que lamentar ni un solo caso de rabia entre los vacuna

dos ni secuelas paralíticas en los mismos. La obtención y entretenimien

to del virus fijo se haoe por el procedimiento clásico, mediante inoculación

subdural en el cràneo de conejos de las condiciones çonvenientes, previa
trepanación. El método de vacunación adoptado y seguido rigurosamente,
es el de las disoluciones virulentes a procedimiento de Hôgyes, sobrada
mente conocido. El servicio está centralizado en la Primera Sección del
Establecimiento Central de Sanidad Militar, y Ia vacunación humana se

practica en los laboratorios divisionarios.
Estas son cuantas vacunas se preparan y se aplican reglamentaria

mente en nuestro ejército, donde hasta la fecha no ha revestido carácter
de problema sanitario ninguna otra de las infecciones que requieren medi
das de vacunación en masa en otros países.

No cabe tener la pretensión de establecer comparación ni competen
cia entre las técnicas de laborario preferibles en cada caso para prepa
rar la vacuna, y las reglamentarias en los distintos países, y es de temer

que jamás Beguen a unificarse, adoptando una sola con carácter universal.
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Las formas de aplicación al hombre de cada una de las vacunas, y

muy especialmente la elección de las vías, constituyen también motivos

de discrepancias, y aun cuando la experiència de la Gran Guerra ha in

fuído mucho en la adopción de métodos con carácter casi general, se

aprecia todavía, sin embargo, que cada ejército suele dar preferencia a los

usuales en su nación respectiva, y casi todos proceden de distinta manera

según circunstancias de tiempo y lugar, o sea respondiendo a las caracte

rísticas militares a que han de subordinar su actuación en cada caso. Como

las causas deterrninantes de esta selección de procedimientos son perdu
rables, es obvio que también 10 será la variación de los métodos que se

adopten, y en tal sentido habrán de considerarse en cada caso en el mo

mento oportuno.
La discusión habida en el referido Congreso de las ponencias del

tema, y en Ia que intervino el médico general inspector francés Mr. Dop
ter, determinó la adopción de las siguientes conclusiones:

1.& Las vacunaciones preventivas destinadas a proteger a las tropas
contra las enfermedades infecciosas deben practicarse tanto en tiempo
de paz como en tiempo de guerra, para luchar contra las epidemias o las

endemias. La aplicación de esta medida variará según el estado sanitario

habitual o eventual de los ejércitos interesados.

2:· La vacunación no debe eximir, en ningún caso, de tornar las
otras medidas que han de permitir luchar contra el contagio directo o

indirecto.
3." El método de las vacunaciones asociadas es el recomendable.
4." Es de desear que antes de Ia incorporación a filas, el soldado esté

ya inmunizado contra Jas enfermedades infecciosas a las que esté expues

to durante el servicio y contra las que se pueda aplicar la vacunación

preventiva. A este fin, hay que tender a que en cada nación se coordine
entre las autoridades civiles y militares, la práctica de esta vacunación

premilitar, que reportará tan sólo beneficios al ejército y a la población
civil.

-

.

5." Es de desear que para obtener resultados completos de la medi
cina preventiva, se publiquen los métodos empleados en los diversos ejér
citos, para la preparación de las vacunas y otros medios profilácticos.

y para terminar, he de expresar mi gratitud a la Academia por ha
berme concedido ocupar parte de esta sesión, y a todos los oyentes por
la benévola atención que me han dispensado.



Sesión científica del dia 6 de noviembre de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Nota preventiva acerca de las formas ultra

microscópicas de los estreptococos patógenos.
por el Prof. A. SALVAT NAVARRO

Es demasiado frecuente que resulten negativos los análisis de sangre

para la revelación de los estreptococos, en casos clínicamente evidentes de
la bacterihemia lenta, progresiva, grave hasta la letalidad y con lesiones
endocardíticas destacadas especialmente, designada de ordinario con el

nombre de endocarditis lenta maligna y atribuída al ejercicio patógeno de

singulares variedades de dichas cocáceas, La esterilidad en que permane
cen los hematocultívos en tales casos, es prueba precisamente del rigor
técnico observado; pues si algo incidental lo quebrantara, daría por resul
tado el desarrollo de los gérmenes adventicios.

Es francamento molesto y desairado para el trabajador de laboratorio,
ver como se elude a los intentos de la demostración objetiva una causa mi
crobiana en ejemplares clínicos gravísimos y muy avanzados de dicha do

lencia, en los cuales, sin embargo, está presente con toda seguridad y no en

cantidades discretas, sino poblando los medios internos de un modo densa
mente impregnativo; es decir, en proporción a los desastres lesionales,
principalmente histopátícos, que han ocurrido en los riñones, en los órganos
hematopoyéticos y en Ia sangre misma, además de en el endocardio, De
ello tenemos una convicción plena, más por consiguiente que una mera

presunción lógica, a pesar del resultado nulo de nuestra investigación.
Sabido es que la técnica aconsejada para tales análisis consiste en la

siembra de la sangre del enfermo (bien inmediata y tal como se capta, bien
desfibrinada primero o hecha incoagulable con la disolución citratada), ora

en agar fraguado en placas dentro de cajas de Petri, ora en caldo gluee
sado. Mejor de esta segunda manera, que permite emplear mayores volú
menes de sangre, lo cual conviene si la dotación de la misma en gérmenes
fuese migrada.
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Precisamente en estos cultivos en medio líquido, es frecuente, por no

decir indefectible, observar la aparición de miríadas microgranulares con

movimiento browniano, cuyo origen se atribuye a la fragrnentación pro

gresiva de los hematíes macerados. Carecen de significación germinal, y

efectivamente quedan estériles las resiembras de prueba en los medios or

dinarios: a los 15 días de incubación, ya se da como negativo et resultado

de pesquisas que no otorgan más datos.

Con estos antecedentes poco animadores, un día hubimos de proceder
como queda dicho con respecto a un caso de endocarditis lenta maligna

hospitalizado en la Clínica médica del profesor Dr. Ferrer Cagigal, que

cornpendiaba las realidades máximas que la enfermedad pueda producir
en una persona: algo general o panorgnánico de carácter evidentemente

infeccioso, que pocos días después de Ia captación de la sangre tuvo éxito

letal.
Esta vez tuvimos más paciencia, no convenciéndonos del resultado

negativo aparente del hematocultivo a las dos semanas de incubación; y

porfiamos examinando, hasta que nos pareció que entre los microgránulos
residuales insignificautes a que antes aludíamos, quizá algunos tuvieran

entidad menos baladí. Fué cuando brindamos el tema al profesor auxiliar
de la Catedra de Higiene, Sr. F. Agustí Corantí, como de posible interés

para una tesis de doctorado; proponiéndonos, claro está, seguir atenta

mente sus trabajos, y depararle cuanta colaboración le conviniese en todos

los órdenes.
El trabajo se realizó, hubo tesis, el señor Agustí es Doctor, y no puedo

ni debo suplantar 10 que es de propiedad intelectual suya muy legítima,
reproduciendo aquí su Memoria. Me circunscribo .a glosarla en sus aspectos

fundamentales, y a exponer los juicios que personalmente formé acerca del

asunto con motivo de aquella intervención. Los hechos puestos de mani-

1tsto, fueron los siguientes. .

Primero. Las resiembras tardías en medios idóneos, y después de

nuevos plazos de incubación también prolongados, permiten el desarrollo

de estreptococos perfectos. Dichos medios fueron el caldo tapiocado en

primera instancia, y después el caldo y el agar glucosados, ligeramente

glicerinados, y con sangre humana del medio al uno por diez.

Segundo. El advenimiento de las formas estreptocócicas perfectas a

expensas de las inaparentes originales, se verifica procesal y lentamente.

Primero surgen agrupaciones fitogléicas de granos pequeñísimos, engar

zados mediante una substancia muy ténue de aspecto mucilaginoso ; des

pués se diferencian los tamaños de los gránulos, destacando los mayores

como monococos francos; finalmente aparecen los estreptococos, en que

los elementos del rosario son todavía anisomorfos, y que por reproducciones
sucesivas dan lugar a los conformados sin discrepancia. Las pequeñas ma

sas fitogléícas citadas, son globulosas unas veces y otras filamentosas: re

velando cada fase del proceso mediante preparaciones según el método de

Gram, se advierte que el carácter microquírnico positivo ante esta técnica

de coloración surge también sucesivamente; sorpréndense, en efecto, gru

pos mixtos de elementos Grampositivos, Gramnegativos, y ambiguos o de
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transición. Constituídos los estreptococos, son Orampositivos por unanimi

dad. Dicho método de Gram y el de Giemsa, al permitir explorar objetiva
mente dicho evolución, ponen de manifiesto las patentes analogías que la

aproximan a aquella estudiada por Vaudremer en el tránsito de las formas

inaparentes del virus tuberculoso a las bacilares netas.

Tercero. Los cultivos artificiales logrados, en que la micrografía di

recta no revela más que estreptococos perfectos, poseen también formas

germinales inaparentes, Se demuestran, previa filtración a través de bujías
retentivas de los tamaños bacterianos, mediante los cultivos y las inocula

ciones experimentales. El virus .estreptocócico inaparente es, pues, ultra

microscópico y filtrable; pero procede consignar que esta propiedad se

atenúa a través de las resiembras sucesivas, de modo que ya no se patentiza
en los cultivos aclimatados a los medios artificiales al cabo de una serie de

transplantaciones. A menos que entonces se restaure la virulència, me

diante nuevas inoculaciones experimentales, con lo que reaparece la forma

filtrable en Ia sangre de los animales interfectos.

.Cuarto , Los cultivos del filtrado en medios idóneos, reproducen los

estreptococos puros después de haberse desarrollado con toda precisión y

una por una las fases antes citadas.

Quinto. La primera inoculación experimental en el conejo por vía

intravascular (vena marginal de la oreja) produce un asepticemia de curso

muy lento con orgnnopatías múltiples. Las autopsias revelan profusión
de pequeños focos purulentos viscerales, serositis difusas, y endocarditis

ulcerosa. Estos resultados se obtienen, así inoculando cultivos de estrepto

cocos perfectos, como líquido sin bacterias formes resultante de la filtra

ción. Perseverando en las inoculaciones, practicándolas en serie, la virulen

da se exalta -rápídarnente, obteniéndose pronto septicernías mortales en

breve plazo de tres días: entonces, además, en la sangre del corazón y de

las vísceras se halla directamente el estreptococo perfecto con gran pro

fusión.
Sexto. Después de la primera inoculación y antes de Ia exaltación

del virus por pases sucesivos, no se halla el estreptococo en Ia sangre

del corazón ni en los abcesillos viscerales de los conejos enfermos; pero sí

el virus inaparente, pues las siembras con dichos materiales darán una

cosecha estreptocócica, después de cursar lentamente eJ proceso metamór

fico antes descrito.
Séptimo. Los medios con sangre en que se desarrollan los cultivos ar

tíficiales muestran tendencia a Ia coloración verdosa: este carácter se mani

fiesta lentamente y no pasa nunca de discreto, acentuándose cuando se tra

ta de estreptococos de virulencia elevada por inoculaciones en serie. Trá

tase, al parecer, de un estreptococo viridans: en cambio, sus propiedades
hemolísicas in vitro son insignificantes (1).

(I) Tenemos serias dudas acerca de la clasificaci6n del estreptococo hallado, que debemos

resolver investigando más. El criterio que insinuamos en el texto, es meramente provisional.
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Nos hallamos. pues, ante un hecho cierto, que consiste en la existencia
de formas nltramicròscópicas y filtrable de un Sireptococus patógeno. Pero,
interpretando el valor implícito en las circunstancial> que han concurrido
en el conjunto de la investigación, creo que el problema resuelto plantea
inmediatamente otros conexionados por razón de evidente analogía, y que
pueden constituir sendos temas para pesquisas futuras.

En primer lugar, procede perseverar, examinando todos los casos de

endocarditis lenta maligna en que el hernatocultivo parezca negativo; para
lo cual recomendamos resembrar sistemáticamente a partir del 15.0 día de
la incubación, y cada cinco hasta los dos meses, por si se repite la obser
vación hecha por el Dr. Agustí y por mí. Los medios adecuados para' trans
plantar, son los líquidos con albúminas. El caldo con tapioca, nos ha ser

vido a nosotros; y teniendo en cuenta que las primeras formas estreptocóc
cicas puras denunciadas lo fueron en satelitismo directo con las células ve

getales de dicho ingrediente, adelanto la sospecha de que lo mismo o mejor
ocurriría en caldo con pequeña cantidad de órganos frescos triturados,
v. gr. hígado, bazo, medula ósea, ganglio o riñón. Es decir, según el clá

sico artificio de Noguchi y otros autores, para el cultivo de gérmenes muy
delicados.

En segundo término, convendría averiguar si en Ia patología humana
espontànea ocurre algo semejante a lo manifestado mediante las inocula
ciones experimentales, cuyo resultado hemos reseñado antes: esto es, si
las infecciones septicérnicas agudas están causadas por la forma ordinaria
del estreptococo, y las lentas por la filtrable. Nos induce a sospecharlo
la escasa dificultad ele revelar el germen por hematocultivo en los casos in
tensos y graves eLe fiebre puerperal, en contraste COll los fracasos frecuentes,
tratándose de la endocarditis lenta.

Finalmente, estimo que de nuestras averiguaciones se deriva la perti
nencia de revisar los problemas patcgénicos todavía obscuros en que inter
vienen los estreptococos, sea como agentes principales, sea como gérmenes
de asociación. Me refiero principalmente a los casos de reumatismo en que
la participación etiológica del estreptococo es obvia, y a la escarlatina. En
ésta, sobre todo, sería cuestión de dilucidar si el virus filtrable - cuya exis
tencia es indiscutible después del descubrimiento logrado por Bernhardt -

corresponde a una especie particular, o es simplernenta una forma inapa
rente del estreptococo, que funciona reglamentariamente como causa o

concausa de dicha entidad morbosa.



Sessió científica del dia 20 de novembre de 1933

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SU:&ER

Problemes d'urbanisme

pel Dr. LL. CLARAMUNT I FUREST

De tots els problemes d'urbanisme que no s'han pogut resoldre en

cara, malgrat les quantioses despeses esmerçades per la nostra. ciutat per
a engrandir-se i fer-se més polida, atractívola i bella, no n'hi ha cap que
deixi d'estar afectat per algun cantell d'ordre sanitari.

D'ells n'havem escollit aquells que, al nostre judici, tenen major afi
nitat amb la higiene i la sanitat, els quals apuntarem, tot seguit, a ma

nera d'índex, perquè els prengui en consideració l'Acadèmia, si els creu

dignes de merèixer aquest honor, i puguin ésser estudiats i desenvolupats
en altres reunions científiques, amb Ia deguda atenció, dintre sempre de

l'ordre higio-sanitari ; car sota altres conceptes de caràcter essencialment

urbanístic, hauran d'ésser tractats per tècnics especialitzats en aqueîxes
disciplines.

Anotem, tot seguit, els

PROBLEMES MÉS IMPORTANTS

La continuació de la reforma de Ia vella ciutat, en el que sigui ne
cessari ; l'extensió de la xarxa de clavegueres a tots els nuclis de pobla
ció que es vagin formant i també a les cases amades, per evitar que les
excretes puguin contaminar les déus de les front; i ocasionar contagis
de febre tifoide; la destrucció del dipòsits d'aigües residuals de les cases

corresponents a carrers que tinguin clavegueres, amb el vessament directe
a enes; l'endegament d'aqueixes aigües perquè no resultin perilloses en

ésser vessades a la mar; la recollida higiènica de les escornbraries i llur
destrucció ràpida, per la cremació; el possibilitar Ia urbanització dels ter

renys de la banda de llevant, mitjançant la desapariciô de la Sèquia Comtal
i els canals de regatge derivats d'ella, que avui no tenen, gairebé, res a

regar; l'aprofitament de l'aigua que circula per dita Sèquia, amb el fi
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d'augmentar el cabal de la que n'és propietària la Ciutat; el sanejament

i vénda dels terrenys que restarien lliures, els quals són, avui, dipòsits de

les escombraries de la part de la població que recorre l'esmentada Sèquia,

i per aquest motiu estan minats de nius ne rates; el tractament higiènic

de totes les espècies de bestiar, necessari per a l'alimentació de la Urbs, a

la seva arribada dels llocs de producció, mitjançant l'establiment de camps

de repòs i de renutrició abans d'ésser sacrificat; la instauracíó d'un mer

cat, conjuntament amb aqueixos mateixos camps, culminant aqueixa mena

de Colònia zootròfica amb un nou Escorxador, construït i habillat segons
els perfeccionaments de la tècnica moderna; la vigilància, inspecció i anà

Iisi de la llet, incloent-hi els animals productors i tot el personal que

tingui alguna relació amb Ia indústria i el comerç d'ella; i, finalment,
l'estudi i resolució del problema hospitalari i sanatorial, mitjançant l'ar

bitratge de mitjans econòmics per sati.sfer les despeses de l'internament

d'individus afectats de malalties generals en els hospitals i de tuberculo

sos en els sanatoris.

Aquestes reformes, que reclama la creixença de la població, cons

titueixen altres tants problemes que l'higienista té el deure de mantenir

vivents tothora, perquè els administradors de la Cintat, tenint-los pre

sents, no puguin negligir la seva resolució,

LA REFORMA DE LA CIUTAT

Referint-nos al primer problema enunciat, cal recordar que Ia refor

ma començada l'any 1908 fou rebuda amb satisfacció plena pels baroelo

nins que l'estàvem desitjant des que Cerdà, l'any 1858, la va indicar en

el plànol de l'engrandiment amb aquelles tres ratlles, marcant les tres

grans vies A. B. C. que havien de sanejar la Barcelona d'aquell temps, que
s'estava ofegant, per compresió, dintre del seu cercle amurallat.

La reforma d'una ciutat no és empresa que es pugui realitzar sense

una preparacíó ben estudiada, i per no haver-ho tingut present els que

n'havien de tenir cura, no va reeixir la que va començar-se amb l'ober

tura del carrer de Bilbao, des de la plaça d'Urquinaona a la de Iunque
res. Aquest fracàs palesà la necessitat d'una millor preparació, la qual ha
via de basar-se en l'aprovació de disposicions que fessin possible l'expropia
ció dels immobles, i en estudiar i organitzar les finances d'una empresa

de tanta importància. Entre tant, Barcelona va preparar l'Exposició Univer

sal de l'any 1888 que va celebrar amb tanta brillantor, i el resultat principal
de la qual fou el desvetllament d'energies que guardava en estat de latència,
le¿ quals l'han conduïda a l'actual grandiós desenvolupament. Malgrat

aixó, hagué d'esperar encara, vint anys, a veure prosseguir la reforma de

la vella Ciutat, i, a l'any 1908, s'engalanava per rebre al Cap de l'Estat,
que vingué expressament de Madrid per inaugura- les obres que ja han

reformat i sanejar nna part important d'ella.
Per això creiem que no pot haver-hi qui dubti que la part de Reforma

que va esventrar la Cintat des de la plaça de Iunqueres a la de Sant Se-
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bastià, va contribuir , d'una manera ben evident, a la higienització d'aque
quals -

per l'estretor de llurs estatges; per la manca d'aigua potable en

moltes i l'escassetat d'aquest element, tan vital, en totes; per Ia deficièn

cia de ventilació de les habitacions; per no arribar, a moltes, directament,
els raigs de sol i estar, altres, submergides en una penumbra de Ilum di

fusa; i, sobretot, per haver de respirar un aire podrit, procedent de Ia

claveguera a del dipòsit de les letrines, a causa de no estar les aigüeres de

gudament aïllades amb tanques hidràuliques - no eren cases sanes ni

podien qualificar-se d'habitables. l contribuïa, encara més, a augmentar
llur manca d'habitabilItat, l'estretor i la tortuositut de molts carrers en

els que no arribava mai la llum del sol al seu fons, i, en alguns, ni en
el cor de l'estiu. Per aquesta manca de solejament, l'aire del carrer, que

pujava cap als estatges, estava emmatzinat amb el tuf de Ia humitat, ,1

causa d'haver-se arrossegat sobre les llambordes, I€'n les escletxes de les

quals hi creixia constantment la molsa.

LA MINVA EN LA MORTALITAT

ns un fet ben encoratjador la minva que en la mortalitat general de
Barcelona ve palesant-se durant l'actual segle, car, des de l'any 1901, amb
un coeficient die 27'45 defuncions, per cada miler d'habitants, segueix un

ritme descendent, que interrompen les epidèmies de febre tifoide de l'any
1914, amb un coeficient de 27'30, i Ia de grip, de l'any 1915, amb una xifra
de 35,53; per arribar als dies actuals amb un coeficient de 14,70, que

correspon a l'any 1932.
Parallelarnent a les causes generals de mortalitat, en el que va de

segle, ha seguit un camí en franc descens la febre tifoide, car amb un coefi
cient de 0,627, corresponent a l'any 1901, ha baixat a 0'230 al final de

l'any 1932, però amb un salt que el fa ascendir a 3'OS1, a l'any 1914, de
trista recordança.

Igualrnent segueix una via parallela la tuberculosi, la qual, a l'any
1913, en ple període d'activitat de l'enderrocament de les cases, determina
llur mortalitat pel coeficient 2'9S, per descendir, unifonnement, fins a ob
tenir-ne un altre assenyalat per la xifra 1 '36, en finalitzar l'any 1932, el
qual és el menor d'aquest lapse de 20 anys. (Vegi's el Quadre de morta

litat.)
No hi ha dubte que el millorament de les condicions sanitàries de la

nostra Ciutat, que han originat aquest descens, tan acusat, en la mortali

tat, és degut a causes generals complexes, la totalitat de les quals ha d'es

capar a la sagacitat de l'higienista.
Entre dites causes, però, s'han de considerar primordials la higienit

zació dels nous estatges proveint-los de comoditats confortables; la cons

trucció de més de 400 quilòmetres de bones clavegueres; la pavimentació
impermeable de les vies públiques; la inspecció i vigilància higiènica dels
establiments de producció i venda de substàncies alimentícies i en especial
de la llet; la inspecció i vigilància de les altres indústries; Ia inspecció,
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vigilància, anàlisi i esterilització de les aigües potables dels grans i petits

abastaments, que practiquen, diàriament, el Laboratori Municipal i l'Ins

titut Municipal d'Higiene; Ia insistència infatigable d'aquesta darrera

Iristitució en fer dotar d'aigua els estatges que no en posseeixen, en fer

augmentar el cabal ab que la tenen escasa; en obligar a cegar els pous

domèstics que, per estar cavats en un subsòl putrefacte, la tenen impotable,

i l'actuació incessant dels patòlegs i dels clínics encaminada a salvar la vida

dels malalts.
La Reforma, començada a l'any 1908, participa de totes aqueixes

causes de sanejament, pel que pot assegurar-se que ella ha contribuït, d'una

manera positin:«, a la higienització de la ciutat i al salvament de moltes

vides.

CAL CONTINUAR LA REFORMA

Recolzat en aquests fets, el Sanitari, té el deure de propugnar a favor

de la immediata continuació de la Reforma die la Ciutat en les barriades

medievals de Sant Cugat i Sant Pere, salvant, però, com si fossin relíquies

santes, totes les joies arquitectòniques, esculturals i pictòriques, conegu

des per endavant, i les que es vagin descobrint en enderrocar les cases.

En un altre indret de la Ciutat és igualrnent necessària la reforma

Ens referim a la banda de Ponent, especialment al districte cinquè, la qual
està afectada per l'obertura de la via C. en el plànol del tan iniustament

oblidat Cerdà.

Exceptuant les gran naus gòtiques de les Dreçanes on es construïen

els vaixells de la marina de guerra catalana, quan Catalunya 'era mestressa

absoluta dels seus destins, les quals han de conservar-se per raó de la seva

història i del seu art, Ia part del districte cinquè coneguda pel «Barri Xi

nès», ha d'ésser enderrocada, perquè pugui ésser sanejada rnaterialment i

moralment, no deixant pedra sobre pedra, removent el subsòl. aixecant el
nivell del terreny, obrint-hi espaioses vies dotades de tota mena de serveis

d'higiene i formosejant-la amb jardins. Cal que la renovació sigui comple
ta, perquè de l'ignominiós record de l'esmentat «Barri» no en resti res;

ni tampoc del major nombre de les seves cases, les quals podrien anome

nar-se «cases moridores», perquè la mortalitat resulta excessiva en totes, i,
amb major motiu encara, perquè en algunes, aquella, ha seguit un ritme

tan acceleradament ascendent, que ha aconsguit l'esfereïdora xifra del

70 per 100 dels seus habitants, en un lapse de tretze anys.

CAUSES D'INSALUBRITAT INHERENTS A L'ESTRUCTURA DE LES CASES

A més de 1es raons que degué tenir Cerdà, en indicar en el sen plànol,
l'obertura de la via C., en mitjançar el XIXè segle, la reforma, en aqueixa
banda de la Ciutat, està justificada per l'emplaçament defectuós de llurs

cases en un terreny baix, de difícil desguàs i, per tant, fàcilment inundable

pels aiguats; per l'estretor dels carrers, la qual cosa és cansa de què les ca

ses signin fosques i deficientment ventilades; per l'escassetat de superfície
concedida als estatges, la qual no és suficient perquè en ens hi pugui viure
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una família, amb fills, en les degudes condicions d'higiene i de moral (*) ;

perquè les habitacions no estan higiènicament aïllades de les clavegueres
ni dels dipòsits d'excretes i d'aigües residuals amb tancaments hidràu

lics; perquè, en moltes cases, les comunes estan emplaçades dins de les
cuines i en altres comuniquen amb la cuina, sense que ni l'una ni L'altre

tinguin cap relació amb l'exterior; la qual cosa és causa que sempre

regni la fosquedat i la pudor en elles i que la netedat sigui pura musió,
especialment en l'anomenat «Barri Xinès»; perquè l'aigua, en les cases

que la tenen installada, sol ésser insuficient per a les necessitats d'una fa

mília, i els dipòsits resulten defectuosament emplaçats, mal tapats i bruts;
i en les que no la tenen installada, a la treuen de pous que estan cavats

eu un subsòl putrefacte, a l'han d'anar a buscar a Ia font pública, pel qual
motiu l'estalvien tant com poden.

Aqueixes deficiències d'aigua, en qualitat, i en quantitat, es traduei
xen per manca de netedat en la pell, en el vestit i en el menjar, la qual
cosa assegura la continuïtat de diverses malalties greus, especialrnent l'en
teritis, que senyoreja en gairebé totes les cases de l'esmentat barri i en

moltes d'altres carrers del districte cinquè.

CAUSES D'INSANITAT DEGUDES ALS HABlTAN'rs

La brutícia és la característica primordial i l'abandó de les funcions
més elementals d'Higiene, és la norma en aqueixes cases; moltes de les

quals han convertit els celoberts en femers, car, en dits celoberts, s'hi po
den veure muntanyes d' escombraries que hi llença, des de les finestres,
aquella abigarrada barreja d'habitants. Això explica que les rates invadei
xin aquells estatges, en molts dels quals hi conviuen, amistosarnent, amb
els veïns.

CAUSES n'INSANITAT DEGUDES :\ I;:\MUNTEG,\MENT D'INDIVIDUS

D'altra part, fa créixer, encara més, la insanitat d' aquell districte, l'a
muntegament dels convivents, així dels que hi sojornen perrnanentment,
o sigui els llogaters dels pisos i els seus rellogats, com dels que s'hi estan
accidentalment, a sigui els que solament hi van per dormir. Aquests dar-

(*) Toda habitación o casa debe reunir las siguientes condiciones generales: ha de ser seca,

ventilada, limpia y espaciosa. La falta o insuficiencia de cualquiera de estas condiciones consti

tuye causa de insalubridad, que habrá de ser subsanada conforme a las prescripciones o medios

que la técnica de la construcción ofrece.

En interés de la higiene y de la moral, la vivienda de una familia con hijos deherá constar,
en términos generales, de cocina, retrete inbependiente, alcoba para el matrimonio, alcoba para
los hijos varones, alcoba para las hijas y habitación de estancia común, todas con cubicación y

ventilación prescritas por la higiene.
Los Ayuntamiantos ejercerán estrecha vigilancia e impedirán, por los medios a su alcance,

tanto el hacinamiento de personas en las viviendas como el hacinamiento de viviendas en las

poblaciones, teniendo en cuenta las prescripciones del Reglamento de obras y servicios munici

. pales. (Artículo I6 del Reglamento de Sanidad JYluniciPal de febrero de I925, edicicián oficiat),
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rers, que solen ésser vagabunds que fan vida nocturna per cabarets i altres

llocs de dubtosa moralitat, solen passar la nit ajassats en comunitat, i, de

vegades, en promiscuïtat de sexes, en locals que, per a dit fi, abunden en

aquell barri; o dormen en habitacions, petites com nínxols, que reben ven

tilació per la porta d'entrada solament, la qual s'obre a un corredor que,

moltes vegades, no comunica amb l'exterior, sinó amb un altre local in

terior.
En aqueixes cofurnes dormen, aquests desgraciats, amb la porta tan

cada i sense més renovació de l'aire que la que pugui efectuar-se per un

quadrat de quinze centimetres, situat sobre la porta.

EL QUE DIUEN D'AQUESTS ESTATGES ELS METGES SANIT/\RIS

En les informacions que presenten els metges sanitaris de l'Institut

Municipal d'Higiene, sobre los condicions sanitàries de les cases del «Barri

Xinès», ressalten llur deficient habitabilitat per l'escassetat d'aigua, per

manca de ventilació i per amuntegament; també denuncien que la pudor,
insuportable, de gas sulfhídric procèdent clel dipòsit de letrines, invadeix,
tothora, la caixa de l'escala; que en les cases, molt velles, hi conviuen els

escarbats i les rates amb els seus habitants; que en els dipòsits d'aigua,
plens de teranyines, hi entren les rates, car, en el fons d'alguns, s'hi obser
ven esquelets d'aquests rosegadors. Un dels metges sanitaris, informant

sobre una casa del carrer de Robador, diu textualment: (( .. .1a casa és un

cabaret molt brut, en el qual, clurant el dia, hi existeix amuntegament,
car hi viuen 15 clones ...

EL QUE EN DIU L' ALCALDE

Parlant d'aquesta taca social, anomenada «Barri Xinès», deia, en una

conferència professada a l' Ateneu Barceloní, el Dr. Jaume Aguadé, el se

güent: «Allà he vist tifòdics ajassats en el mateix llit on dormen altres

»persones ; malalts de pulmonia dormint a terra, damunt d'una mala man

»tota ; i tuberculosos sense possibilitat el'intervenció terapèutica ni profi
»làctica. En llurs cases hi ha replans als que hi aboquen sis, vuit i cleu

»pisos i on els habitants, que no caben dintre de llurs estatges, han de fer
»una vida en comú, entremig de les baralles de les criatures, de les males

»paraulotes dels homes i dels odis i rancúnies de tots. Si tots els individus

»que hi sojornen, sortissin, en tin. moment donat, de llurs estatges, no ca

»brien al carrer.»

EL QUE EN DIU L'INSTITUT D'EsTADÍSTICA

La brutícia, la negació de tota idea de ben viure, l'amuntegament, la
misèria moral, en una paraula, ajuntada a les condicions repellents d'aquei
xes cases, impossibiliten que la vida pugui desenvolupar-se, norrnalment,
en elles. Mancava, però, poder-ho demostrar amb fets d'ordre clínic i això,
és el que ha conseguit el nostre collega, l'Alcalde de Barcelona, Dr. Jaume
Aguadé, acuelint a l'arxiu de elits fets o sigui a l'Institut Municipal d'Es
tadística.
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Aqueixa Institució, que està animada per l'esperit conreadíssim de

D. Antoni Cramouse, amb la cooperació, no menys afinada i intelligent,

de D. Antoni Rodríguez, antic propulsor dels treballs meritíssims de dita

Institució, ha començat a confeccionar una Estadística. de les habitacions

humanes de Barcelona, amb les dades de mortalitat per causes infeccioses,

infecto-contagioses i parasitàries, recollides i catalogades en llur arxiu, du

rant el lapse 1920-1932, inclusius. En la realització d'aquest estudi, l'Ins

titut d'Estadística, ha buscat, primerament, el coeficient de mortalitat per

100 habitants que correspondria a cada una de les 60.000 cases de la nostra

Ciutat si el nombre de dejuncions, hagudes en elles durant aquells 13 anys

pel les causes incloses en aquell grup d'infeccions, s'hagués repartit, uni

formement, entre totes elles. El resultat, en aquest cas, hauria douat la

xifra 6'11, del qual correspon una tretzava part, o sigui 0'47 per 100 a

cada any.
En la pràctica, aquest repartiment uniforme no sol resultar mai; per

què les causes de morbositat, i, consecutivarnent, les de mortalitat, actuen

segons siguin la receptivitat de cada individu, les condicions de la casa on

sojorni i les qualitats del medi que el rodeja. Per això, l'Institut Municipal
d'Estadística, ha hagut de transportar a la realitat de cada casa i de cada

estatge la distribució de les defuncions i relacionara-les amb el nombre dels

habitants, per poder establir cornparacions amb aquella xifra 6' 11. I aques

ta realitat ha seguit, en una part del Districte Vè., que és la que correspon

al.Tutjat municipal de les Dreçaries, la desenfrenada carrera ascendent que

ha culminat en un percentatge de 70 corresponent a la casa assenyalada

amb el número 5 del carrer del Cid, i a 71,50 en la casa número 29 del car

rer de Sant Ramon.
Per sintetitzar les dades de l'Estadística de mortalitat, que està plena

de cases d'aquesta mena, en la part de població compresa entre la Rambla,
el carrer de l'Hospital, les Rondes de Sant Antoni i Sant Pau, el Parallel,
el Passeig de Colom i la Plaça de la Pau, fins a la seva juntura amb Ia

Rambla, amb el fi de no fer-nos pesats ni molestar l'atenció dels senyors

Acadèmics amb repeticions de conceptes idèntics, que sempre solen donar

monotonia al discurs, direm que les dades mitjanes de mortalitat de cada

carrer, oscillen entre 10'24 i 29'71 per 100, i que les xifres màximes de

les cases es mouen entre 21 '42 i 71 '50 també, per 100; comptant-hi, entre

les causes més constants de mort, la tuberculosi pulmonar, la meningitis

tuberculosa, la bronquitis aguda, la pneumònia, la broncopneumònia i l'en

teritis.
Cal remarcar que aqueixa mortalitat correspon al període comprès

entre els anys 1920-1932, inclusius, o sigui un lapse de 13 anys, pel qual
motiu correspon una tretzava part a cada any.

Així, prenent com exemple la casa que hag! tingut la mortalitat més

elevada entr·e totes les dels vint-i-un carrers que tenim ·en estudi, Ia qual és

l'assenyalada amb el número 29 en el de Sant Ramon, li correspondrà un

coeficient anyal de 5'50 per cent, pel fet d-haver tingut 10 defuncions

entre 14 habitants durant aquell període de 13 anys esmentat abans, les

quals han estat ocasionades per les següents causes: meningitis, 3; ente

ritis, 3; broncopneumònia, 4,



318 ANNALS DE L'AcAD£MIA�DE MEDICINA�DE BARCELONA

És costum, en el nostre país, formular les estadístiques a base de quan
titats que corresponen a un tant per mil per la qual cosa, elevant a aquest

tipus aquella xifra anyal de 5'50 per cent, que hem deduït mé s amunt, tin
drem un coeficient de 55 por 1.000, el qual és un tipus de mortalitat tan

elevat, que només pot trobar-Sé entre tribus desconeixedores de tota noció

d'higiene i de netedat.

Aquests fets que acabem de sintetitzar són avalats per les certificacions

de defunció signades pels metges visitants, els quals corroboren, amb es

creix, els mancaments d'ordre hígio-sanitari que donen a les cases cor

responents al Jutjat municipal de les Dreçanes, aquelles condicions repel
lents de què havem parlat suara, les quals impossibiliten que la vida pugui
desenvolupar-se norrnalment en elles.

.

L'ALCALDE VOL QUE L'INSTITUT D'HIGIENE INTERVINGUI EN EL

((BARRI XINÉS»

Els bons desitjos de l'Alcalde que voldria veure mitigats els defectes

sanitaris d'aquella barriada mentre no sigui possible preparar una reforma

general de tot el Districte, han motivat una actuació enèrgica per part de

l'Institut Municipal d'Higiene, que dedica actualment Ia seva atenció a

aconseguir dels propietaris dels immobles que facin aquelles millores més

indispensables, per tal que hagin d'esmerçar-hi despeses poc costoses. Però

ni aquest mínim s'atreveixen a emprendre per l'estat d'anarquia que regna

en aquells carrers, el qual es tradueix, principalment, en fer cada llogater
el que més li convingui, i és, en primer terme, no pagar el lloguer.

Amb motiu de les visites que fa el personal inspector de l'Institut Mu
nicipal cl'Higieue a les cases d'aquella barriada 1 de les conminacions que

després s'hi envien per corregir mancaments sanitaris, lu Direcció reb, amb
freqüència, lletres de propietaris o d'administradors d'aquells immobles en

caminades a convèncer-la que no poden esmerçar-hi despeses per la raó

que els estatges no donen rendes per causa de la morositat dels llogaters,
els quals, en canvi, exploten els pisos atapeint-los de catres, que posen
allà on poden, fins en el menjador i en els corredors a passadissos per a

treure una bona renda, que els permeti viure sense treballar. Per aquest
motiu no es preocupen que els rellogats hagin d'estar amuntegats i en pro
miscuïtat de sexes, que d'això tant se'ls en dóna, car l'amoralitat d'aquests
explotadors els ha conduït 'a l'embrutiment més extremós. El que desitgen
és cobrar moltes pessetes del local i seguir com deutors del propíetari, al
qual li deixen de satisfer anyades senceres, malgrat pagar, encara, els

l1ogu�rs, al mateix preu de l'any.1914, o sigui, des de 14 pessetes com a

mínim i a 25 com a màxim. Afegeixen, les lletres que estem comentant,
que hi ha individus que, a més d'això, exploten encara la seva muller i
els seus fills, fent-los fer de captaires o de lladres, o altres cuses pitjors.
Una lletra explica que d'un piset del carrer de Cirés, situat delt del terrat,
que reditua 15 pessetes mensuals, en treu el llogater més de 100; però ell
no s'hi està, sinó que fa d'amo, car el té rellogat sense permís de l'admi
nistrador; i que en un altre pis, en el que tampoc no s'hi està el llogater,
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hi viuen amuntegats tres matrimonis, malgrat tenir la capacitat justa

per a un.

CAL PRENDRE UNA RESOLUCIÓ

La realitat actual imposà la necessitat inajornable d'estudiar i empren

dre, tot seguit, la reforma del «Barri Xinès», per estroncar aquesta déu de

vides que, diàriament, es perden, per causa de Ia saturació d'insalubritat

de les cases, dels carrers i de I'arnbíent. Cal fer-ho sense demora, encara

que sembli que aquest moment no signi el més oportú per formular aques

ta proposició, car tota hora és bona quan s'empra per salvar Ia vida

del pròxim, per sanejar i embellir la ciutat i per guarir-li una fastigosa

llaga moral com aquesta, que cada dia es fa més greu.

Aquesta millora, com totes les millores que representen empreses de

gran volada, nécessita ambient, i aquest ambient solament s'aconsegueix

parlant-ne i fent-ne parlar a qui pot crear-lo, que són les Corporacions
de gran solvència, ajudades de la premsa. No hi ha dubte que es necessita

temps; però, entretant, es pot preparar el Iloc on hauran de traslladar-se

els actuals habitants d'aquell districte quan s'acosti el dia del començament

de les obres de Ia reforma, a fi que no tornin a omplir-se d'aduars de harra

ques els voltants de la Ciutat.

Si l'Acadèmia de Medicina de Barcelona, donada la seva autoritat

i prestigi, reconeguts per tothom, volgués interessar-se per Ia resolució

d'aquest problema, no cal dubtar que es formaria al voltant d'ella aquell
ambient ciutadà tan indispensable per a la propulsió de les grans em

preses, i que amb el recolze d'aquest ambient, les Autoritats es trobarien

més acompanyades per emprendre l'obra de Ia higienització física i moral

d'aquesta part de Ia nostra estimada Ciutat.

Discussi6:

DR. ARMANGUÉ.-No tinc cap objecció a fer a l'important cornunicacíó

del Dr. Claramunt, ben al contrari, em sembla importantíssima.

Tan sols, a manera de complement o d'interrogació. tocaré tres punts.
Ir. En juliol del 1914 vaig tenir una consulta amb el Dr. Cararach.

E:·; tractava d'un tífòdic. El metge de capçalera amb va fer saber que per

sota de la casa del malalt passava Ia Sèquia de Montcada. El mateix devia

dir de dos cases veines. En les tres hi havien Ilavors alg-uns tifôdícs. La

sèquia no estava protegida de les matèries fecals. Com que el dit metge era

regidor de Ia ciutat, vaig pregar-li que donés avís del que succeïa a l'oficina

de Sanitat, i em va prometre que ho faria.

Poques setmanes després va explotar en la nostra urb Ia gran epidè
mia de tifoide que tanta gent s'en va endur. No em vaig descuidar de pre

guntar a Cararach si en el degut temps havia passat l'avís i em va assegurar

que ja ho havia fet. A dit senyor l'he tingut sempre per molt digne de

crèdit.
Pregunto ara al Dr. Claramunt: ¿ Sap si s'ha posat remei a aquella
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mala condició de dites cases? Sé que Ia nostra Oficina de Sanitat té molta

cura a examinar les aigües de Barcelona. Es bo mirar si estan empastifa
des, però molt millor és levitar que es contaminin. ns molt més segura l'a

sèpsia que l'antisèpsia.
2n. Anys endarrera, per a informar al públic de la brutícia de la nos

tra ciutat, vaig fer una visita als carrers més estrets de Barcelona. El que
vaig veure era esgarrifós. Vaig escriure un inventari de porqueries i el

vaig trobar tan repugnant, que el vaig estripar sense publicar-lo. Ja sé que

Zola, en «La Terre», descriu 1111 esput i una buina de vaca, però jo sóc

més realista que naturalista i no veig la necessitat d'espatllar l'estómac de

la gent.
Continúen aquests carrers éssent bruts i les reformes projectades es fan

amb aquella calma pròpia de les ciutats mal administrades. Aquestes por

queries són la vergonya de Barcelona, i mentre existeixin, mai aquesta no

serà una ciutat civilitzada. Convé castigar sense conternplació els que en

tinguin la culpa, els quals, vigilant bé ja se'ls pot atrapar i encara convé
més fer desaparèixer aquests carrers com a cosa d'urgència a sigui sense
esperar les altres reformes ja aprovades.

3r. La caiguda de 1es muralles i la marxa de les cases cap a la recerca

de l'aire i del sol, han millorat a Barcelona, immensament, les condicions
de vida dels seus habitants. Amb això i la vinguda dels sports, casi inco

neguts, aquí, 70 anys enrera, han canviat del tot l'aspecte i caràcter de la

nostra gent des del temps de la meva joventut. Ja s'ha perdut la mena

dels que anornenàven mosquits d'a.rbre, xicots desnarits i de constitució
tuberculosa. Els joves d'ara són forts, sans i sense por.

No tot són avantatges. Els esports, si no hi ha enteniment, fan més

mal que bé. En tilla carrers a peu vaig veure caure tres joves en mig de
la cursa, i costà molt el retornar-los. No es cosa despreciable el forçament
del cor. La gran dilatació del cor dret per fadiga té moltes voltes males

conseqüències d·efinitives. Es descompon, llavors, algun mecanisme que
mai més no s'adoba del tot. El meu fill Josep Maria, als 15 anys, per cria

turades, va anar en un sol dia de Camprodon a Núria i viceversa, va córrer
dues hores en bicicleta i va ballar al vespre totes les sardanes que es toca

ren. Des d'aquell dia ja no va poder fer cap cosa que exigís un esforç.
Igual que en les curses a peu, passa amb les de bicicleta. Els cam

pions de les unes i de les altres no conserven aquest títol més que un a

dos anys; després fan una feina desairada o desapareixen de la pa-
lestra.

'

Per igual motiu acostumen a no envellir els caçadors de perdius i els
grans excursionistes, si es deixen portar per la seva passió més enllà del
que dicta el senzill sentit comú.

Ja sé que en les deterrninacions individuals no hi podem res, fóra d'en
senyar el bon camí per mitjà de publicacioris populars, però les autori
tats haurien de reglamentar els actes esportius públics. Igual haurien de
fel les societats excursionistes.

En una paraula: procurar per tots els mitjans que els sports ser

veixin per a millorar l'espècie humana i no per atropellar-la.
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CIUTAT DE BARCELONA

Dades oficials de l'Institut Municipal d'Estadística, referents a mortalitat

general, febre tifoide i tuberculosi, en lo que va del XX.è segle.

MORTALITAT Coeficients per 1000

Anys Habitants

I Per febre I Per tuberculosi
General I Tifoide I Tu;�"General

tifoide Pulmonar I Altres I Total cu OSI

19°1 1 542,144 14,884 340 1 1,573 29411,867 27'45 0'627 3'45
19°2 546,982 12,596 320 IA21 241 1,662 23'03 0'585 3'04

19031
55 1,463 12,849 339 1,4°7 13° 1,537 23'30 0'614 2'79

19°4 556,787 12,985 380 1,4°9 168 1,577 23'32 0'682 2'83
19°5 561,755 13,966 279 1,274 221 l,5°S 24'86 0'496 2'68

1906 I 566,768 13,945 327 1,3°3 173 1,476 24'60 0'576 2'60

19°7 I 571,826 13,226 460 1,278 281 1,559 23'13 0'804 2'73
1908 576,729 13,287 544 1,269 373 1,642 23'04 0'943 2'85
19°9 581,876 14,592 420 I, I 88 295 1,483 25'07 0'721 2'55
1910 587,284 13,546 360 1,217 325 1,542 23'06 0'612 2'62

191 I 592,476 13,847 429 1,461 385 1,846 23'37 0'724 3'12
1912 599, 113 13,178 372 1,372 348 1,720 21'99 0'620 2'87
1913 603,421 14,661 404 1,453 345 1,798 24'29 0'689 2'98
1914 6°7,17° 16,577 1,877, 1,342 146 1,488 27'30 3'081 2'45
1915 619,083 14,468 388 1,372 191 1,563 23'53 0'626 2'52
1916 623,524 14,325 373 1,493 222 1,715 22'97 0'598 2'75
1917 628,144 16,253 496 1,643 210 1,853 25'87 0'789 2'95
1918 I 640,769 22,767 513 2,006 276 2,282 35'53 0'800 2'55
1919 663,387 17,685 3°2 l,67° 262 1,932 26'66 0'455 2'91
1920 710,335 16,601 282 1,628 340 1,968 23'37 0'396 2'77
1921 723,375 14,774 2721 1,491 254 1,745 20'42 0'37612'411922 726,080 15,620 325 1,482 244 1,726 2 I '5 I 0'447 2'37
1923 727,294 16,277 379 1,491 276 1,767 22'38 0'521 2'43
1924 812,787 15,334 363 1,435 267 1,7°2 18'86 0'446 2'09
1925 817,859 15,108 2°3 1,3°7 272 1,579 18'47 0'248 1'93
1926 823,568 14,721 228 1,254 268 1,522 17'87 0'276 1'85
1927 832,729 14,7°7 19° 1,284 256 1,540 17'66 0'228 1,85
1928 840,931 14,°75 214 1,199 233 1,432 16'74 0'255 1'73
1929 881,275 16,099 173 1,266 266 1,532 18'26 0'196 1'74
193° 1.0°5,565 13,768 191 r.r So 3°3 1,483 13,69 0'189 1'47
1931 1.007,820 15,916 242 1,221 293 1,514 15'83 0'240 l'50
1932 1.014,566 14,921 234 I, 116 260 1,3761 14'70 0'230 1'36



Sessió científica del dia 20 de novembre de 1933

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

La posició clínica davant les reaccions

serològiques dites irreductibles.

pel Dr. t. PEYRI ROCAMORA

A. LIMITACIO DEL CONCEPTE DE WASSER'MANNS IRREDUC
TIBLES; PROPIETAT DE L'ÚS DEL MOT.

Es necessari limitar els termes i usar les paraules en propietat; Ia
paraula irreductible és Ia majoria de les vegades un símptoma d'irreducti
bilitat reductible, és a dir, una paradoxa; és una reacció que ha resistit
fins a un cert punt i després s'ha negativat.

.

.

Per tant, és precís diferenciar ben bé els malalts serològics resisienis
vertaders i emprar els mots següents:

a) Persistència d'olarma (Chevallier) o sigui la que indica al tera
peuta, sobretot al començament de la malaltia, que el tractament o el
grup medicamentós usat no actúa prou actívament o que se les heu amb
una sífilis de difícil domini.

b) Persistència o resistència o rebel·lia, millor que irreductibilitat
quan trascorregut llarg temps sense símptomes adius i malgrat el tracta
ment reglat i persistent, el malalt presenta les reaccions serolôgiques po
sitives; són els que són irreductibles i un dia deixen d'ésser-ho.

c) El mot irreductibilitat significa perpetuïtat de les reaccions se

rològiques, i això no és pas el que en termes corrents vol dir la paraula,
sinó simplement reaccions que persisteixen positives malgrat el tractament
intensiu i ordenat durant dos anys (Schulmann í Levi).

d) Encara hi ha el mot de reaccions oscillants, o sigui les que ha
vent estat negatives tornen a ésser positives amb marcada persistència.

Ben definides aquestes paraules, anem a veure quines reaccions han
d'ésser excloses del terme d'irreductibilitat en el sentit ample o no del de
perpetuïtat, pertant pseudo-resistents serològicament.

1.e. Totes les reaccions fetes amb sèrums frescos.
2." Les reaccions fetes amb malalts no tractats o tractats irregu

larment o bé reconeguts com intolerants a una determinada terapèu
tica.
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3.a No havent complert almenys tres anys de tractament o que

durant aquets hi hagi un símptoma clínic qualsevol que ens obligui a

seguir el tractament.
4." Sigui quina sigui la resistència serològica, tots els que un símp

toma clínic actiu justificà Ia persistència de la reacció.

B. FREQûÈ;NCIA - CASUISTICA.

Aproximadament entre: els malats de I'Hospital i els de la meva

clínica particular, seguits serològicarnent, que sumen ara uns 8 mil ma

lalts, trobo 11 casos de sífilis i reaccions serològiques irreductibles, és a

dir, perpètuament irreductibles.
Excloc d'aquests els que ho fóren; és a dir, els de reaccions resis

tents que a la fi han virat a negatiu i tots els altres pels quals la resis
tència és explicable per un símptoma actiu de la malaltia.

Els onze casos són divisibles en els següents grups:
1er. Tres heredes sense símptomes actius ni virulents, ni dis

tràfics.
20n. Un tabètic, no es pot dir que estigués guarit; un mielític

pràctiment sense símptomes actius i un malalt que tingué lues cerebral
i que actualment no li queden símptomes actius; és a dir, tres de lues

nerviosa.
3eT. Dues malaltes amb IUleS matrimonial, és a dir, inicialment

ignorada i intractada.
4art. Tres malalts que han tingut símptomes actius conjuntius, tots

tres amb lues inicialment ignorada i intractada ; malgrat la insistència
terapèutica i l'experiència de normalitat, segueix la positivitat; un d'ell
mor bruscament d'angor.

ler.cas. R. B. 22 anys. Lues adquirida de la dida als tres mesos,

tractat. incompletament amb mercurials.

Als 12 anys, amb motiu d'unes cefalees es descobreixen les reaccions

positives.
D'aleshores ençà ha seguit metòdicament una terapèutica arsenical

intravenosa i subcutània variant els compostos arsenicals; les reaccions
han esdevingut feblement positives, el bismut no ha completat la cura

serològica.
Les reaccions actuals són discordants, però això indica encara posi

tivitat.
W = H. Hecht = + - M. K. - +

20n. cas. D. G., 20 anys, soltera. Pare mort d'una nefrosi luètica
fa 6 anys; manifestacions adenítiques de coll consécutives a processos
rínofaringis dubtosament luètics.

Vista als llanys per primer cop; reaccions fortament positives. Ben

tractada d'aleshores ençà amb As, Bi i Hg, a més d'IK. La persistència
de les reaccions obliga a les cures sulfuroses; milloren les reaccions; he
molisi lenta. Les reaccions no passen d'aquí i no s'obté encara 1l:1 nega
tivitat completa, a totes les reaccions.
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3er. cas. S. M., 29 anys, solter, de Villel (Teruel). Pare mort de

repent als 40 anys; mare viva i sana; té dos germans vius i 5 dt morts
a curta edat; res precís d'ells. Res personal.

Als 18 goma nasal que destrueix els nasals i l'embà, quedant la corres

ponent deforrnació ; ingressa en 1920 amb forta positivitat.
Sèries de neo diferents durant 8 anys alternades amb bismut ; con

tinuen les reaccions positives.
La pràctica del Ph 7'70, dóna alcalosis que fa pensar en l'etiologia

de les positivitats, Es trata amb phosoformo, millor el Ph, però no les
reaccions que són encara positives.

4art. cas. M. E. 45 anys, casada.
Marit amb serològia negativa després d'haver tingut positivitats for

tes durant llarg temps.
Artritis específica del genoll esquerre, abolició de l'aquília i del

paltalar ; atàxia vesical. Diagnosticada de tabes baixa!. Insistentment

tractada, milloren les malalties subjectores i els símptomes somàtics. Als
4 anys de tractament, sang i cefalorraquidi són positius.

Ph alcalòcic : administració del Ph, milloria i les reaccions continueu

positives.
5è. cas. G. F., 52 anys, lues als 20 anys.
Fa 16 anys d'una leptomeningitis basilar; intensament tractat al co

mençament amb neo, Hg i IK. Dominats els símptomes somàtics, queda
una cefalea que obeïa sempre a la terapèutica específica durant 8 anys.

Desapareixen definitivarnent els símptomes objectius i subjectius.
Persisteixen fins ara les reaccions serològiques positives, si bé hi ha

hagut dos moments després de la tornada d'aigües sulfuroses d'hemolisis
tardanes. Ha tornat persistent la posítivitat.

6è. cas. S. L., 42 anys. Lues incompletament tractada als 22 anys. Qua
tre anys després paràlisi d'Erb; milloren els símptomes amb la terapèu
tica específica fins a un estacionament que fa 6 anys que dura; queda
una paraplègia espasmòdica lleugera que no impedeix Ia deambulació;
han millorat quedant a la normalitat els trastorns vesicals.

Positivitats persistents.
7è. cas. S. M., 38 anys. Lues matrimonial els primers símptomes de

hl qual passen desapercebuts.
Fa 8 anys que comparegueren unes forrnacions gomoses preses per

escrofúloderrna del coll i la galta esquerra. Té, al mateix temps, una ne

frosi. Es tracta amb neo i es guareix a les tres setmanes; es guareix la pell
i un poc niés tard Ia nefrosi.

Segueixen cures de Hg solubles; més endavant Bi les positívitats
segueixen. Cura hidrològica a les aigües sulfuroses; millora la positi
vitat.

Es practiquen cada any reaccions sempre positives.
8è. cas. V. de C., 40 anys. Marit mort de P. G. P.; sense símp

tomes actius, la serologia és fortament apositiva.
Tractament arsenobenzòlic i mercurial insistent; aquest darrer en

una de les sèries provoca una nefritis.
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Guarida, si insisteix amb la cura arsenical venosa i intramuscular;
la positivitat dura als 8 anys de tractament.

9è. cas. J. C., 54 anys.
En 1910 una lues primària tractada amb píldores.
En ) 911 lues mucosa i cutània secondo-terciària ; cura amb arseno

benzol antic. S'insisteix en el tractament metòdicament durant 3 anys;

serologia W = + + +.

Als 6 anys unes miositis escleroses obliguen altre cop a la cura in
tensa de neo i Hg: després W = + + + .

Cures -bisrnútiques diferents i arsenicals dels nous preparats; aigües
sulfuroses amb freges de Hg, les positivitats segueixen els tres grups de
reaccions.

l Oè. cas. J. M., metge a la C., 36 anys. A Ia nostra primera obser
vació lues iutractada 1915. Començà el tractament correcte amb neo per
avorts de la seva muller que avisen de la malaltia.

Als dos anys d'un tractament regular persisteix la positivitat.
S'assagen cures hídrògiques-sulfuroses, iodurs; persisteix Ia posití

vitat. Abandona el tractament correcte.

Mor d'angor als 10 anys del començament d'aquestes cures i sempre
amb positivitat.

llè. cas. J. F., 40 anys. Fa 20 anys de una lues inicíalment mal
tractada; compareix amb un procés recidivat cutàni muc6s; cura ràpi
dament amb neo.

Tractat regularn.ent sense símptomes actius, però amb reaccions po
sitives, segueix tractament correcte. Fa dos anys té les reaccions nega
tives després de cures en aigües minerals hidragíriques. Tornen als 6 mesos

les positivitats que segueixen encara.

C. PATOGENIA.

Cercar la patogènia a patogènies de les reaccions serològiques resis
tents quan no hi ha símptomes actius naturalment seria fàcil si es sabés
exactament el com i perquè en els casos en que la serologia és activa dintre
els casos d'activitat clínica.

Sabem diferents coses:

a) La hipercolesterhinèmia coincideix amb [a positivítat ; però el
colesterol no és pas la. causa de la positivitat. (Weissenbach, Martineau,
Bory).

b) El Ph és pertorbat a la lues; Spillmann ha arribat a la nega
tivitat tractant el Ph; però és inconstant i no se li pot atribuir influència
en la continuaci6 de la posítivitat.

e) Les globulines soles en presència de l'extracte antigènic donen
positivitat (Bory); però ni una sobrecàrrega de globulina ni una modifi
caci6 qualitativa s6n les qwe ocasionen Ia positivitat, sin6 una substància
que s'oposa normalment al poder desviant de la globulina i que a la sífilis
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manca. No s'ha trobat res referent a especificitat de certes globulines se

parades per mètodes polarigràfics i gravimètrics (Gawalowski).
d) Baixa d'una suposada substància hemolisant; trencarà l'equili

bri la substància anti-hemolisant (Bory).
e} Recauen amb malalts amb insuficiència hepàtica moltes vegades

(Levy Frankel).
f) Els estats anallèrgics (Dujardin) pràcticament existents, però més

difîcilment demostrables, així com una construcció especial serològica en

les races africanes, manca de dades precises per a provar-les.
g) En els nostres casos es troba l'existència d'una resistència medi

camentosa, una fatiga medicamentosa, segons Ia nostra manera de llegir
els fets, que marxen parallelarnent un i altre, és a dir: la resistència se

rolôgica i la resistència medicamentosa,

h) Les lesions del sistema nerviós central latents coincideixen amb

la positivitat de les reaccions, però no sempre Ies positivitats sense símp
tomes es poden atribuir a lesions del sistema nerviós central; suposem,

però en les irreductibles, la necessitat de la recerca del cefalorraquidi.
i) La tardança i la insuficiència i intemperància terapèutica.
Resumint, doncs, els nostres punts de vista patogènics:
1 er. Que no hi ha una substància expressa que pugui dir-se que té

relació i que origina Ia resistència serològica ; des d'ara és innecessari

que es parli de les formes enquistades d'espiroquets ; les formes no espi
rillars poden explicar-ho tot, i àdhuc Ia interpretació com a cicatriu.

20n. Que clínicament es troba en els heredos sovintment, potser
com la forma especial de dernostració de la diàtesi esclerosani .

3er. Que es troba en altre grup de casos el parallélisme entre l'ar

senobismut i mercuri resistència i Ia de les reaccions serològiques irreduc-
tibles.

.

D. TERAP1tUTICA.

Serà precís dividir els malalts amb reaccions irreductibles:
1er. Malalts que han tingut localitzacions 'Viscerals d' orto a para

sífilis, que segueixen una terapèutica especial segons aquesta. localit
zació.

2on.
i no són

3er.
dinàries.

Les terapèutiques a discutir, són:

a) La PiretoteràPia que recomanen molts autors, fonamentada en

les millories serològiques que acompanyen a les clíniques; suposant que
la irreductibilitat sigui un estat anaUèrgic, busquem provocar un estat

aLlèrgic; produeix una baixa del percentatge de colesterol i un augment
del sucre; d'aquesta manera farà que les reaccions serològiques canviïn
la seva positivítat.

Malalts que no han tingut símptomes ni orto, ni parasifilítics
resistents a les terapèutiques ordinàries.
Malalts que han tingut una resistència a les terapèutiques or-
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Sense experiència personal doe la piroteràpia elèctrica per la dels
aparells de diatèrmia.

La malarioteràpia pot ésser un procediment, però és difícil fer accep
tat el procediment en malalts en aparent estat de salul perfecte.

b) Els mètodes de choc són de resultat mediocre autohemoteràpia,
proteïnoteràpia (per nosaltres nuls); no tenint experiència del clorur de
ceri proposat per Bertillon.

c) El tractament del Ph que a Spillernann li ha donat excellents re

sultats, a nosaltres en dos casos ja descrits ha estat perfectament inútil.
d) La radioteràpia, també usada, sembla poc útil; no tenim ex

periència personal.
e) La suljoteràpi«, és a dir, el tractament pels preparats de sofre

en formes de thiosulfat de sodi i els preparats sulfoàurics i lies prepara
cions de sofre colloïdal i el sofre de les aigües minerals sulfuroses.

Nosaltres partim del principi que els casos en què hi ha resistència
serològica i la resistència medicamentosa, i això significa esgotament de
la capacitat dels hidrats metànics, per actuar en la nostra terminologia,
com a catalitzadors, és l'hora d'usar els reductors, i el sofre acompleix
la finalitat; nosaltres, en les irreductibles, fem el que la lògica yàtrica
d'abans recomanava, això és, enviem als malalts a les aigües minero
lnedicinals sulfuroses; creiem, doncs, que en aquest cas obren:

a) com a reductores.
b} com a modificadors de la serologia, conseqüència de la modi

ficació colloïdoelèctrica que l'actuació química dita suposa.-_

c) si més no, prepara la nova actuació dels medicaments metànics
(arseno-bismut-mercuri) .

Enumerats els recursos, vegem-los. segons els tres tipus preparats
abans:

ter. No abandonar la ierapèutic« específica sense necessitat de corre

gir les dosis, aquí no solament inútil, sinó nociva; potser seran els millors
casos per piretoteràpies.

20n. Malalts resisienis serològics i no resisienis als medicaments
ordinaris; evidentment, la inutilitat de les terapèutiques ordinàries, al
menys de moment; medicacions primerament adaptades a les condicions
del malalt; proves desensibilitzans proteíniques, autohemoteràpia ; potser si
hi ha alteracions del Ph medicació modificadora; després canvi del medi
cament antiluètic i canvi de vies d'administració; cura sulforosa.

3er. Malalts resisienis serològicameni. i resistenis a un a alguns
medicaments.

Necessari immediatament la cura sulfurosa principalment Ia hidro
mineral; després i moltes vegades al final de la cura, simultaneîtzar la
cura hidromineral i Ull medicament metàllic, principalrnent el mercuri a

bé altre medicament de l'usat i demostrat inútil, és a dir, en malalt ar
sènic bismut-mercuri fatigant, és a dir, resistent en termes més coneguts,
adnrinistrar la medicació diferent a la provada que ha produït la res-is
tència o fatiga.
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E. PRONOSTIC.

Margarot (Montpellier), troba dos tipus d'irreductibilitats, aquella amb

reaccions discordants (amb molts antígens) i les concordants.
Les primeres no les creu interessants i fins creu que poden no provar

sífilis i en canvi en l'altre cas sí; creu que si es busca bé es troba sífilis
i les diu àdhuc quan no hi ha símptomes clínics criptogenètics.

Des d'ara seria exposat pensar Que en certes irreductibilitats per
manca de símptomes clínics no són més que residus cicatricials, o residus

humorals d'una sífilis guarida; possible que existeixin aquestes, però no

hi ha manera de provar-ho.
És, doncs, necessari les irreductibilitats considerades sempre com a

sífilis actives, però almenys és necessari cercar la localització de la qual
la serologia no seria més que un prodrom.

Dtscussïà:

DR. RICARD MORAG.'\S: Em permetrà el Dr. Peyri l'aportació d'un

altre cas de Wassermann irreductible que vaig tenir ocasió de veure i

que vaig seguir durant unos 8 anys. Es tractava d'un estranger que con

tragué la sífili« durant la gran guerra en un dels descans a retaguàrdia.
Sífilis insuficient tractada els primers anys, fins que el malalt es decidí

a fer un tractament a fons. La Wassermann, intensament positiva, no

cedí per res a un plan meticulosament seguit durant més de 6 anys. Cada

any la reacció donava el mateix resultat. Un detall interessant era de que

el malalt presentaba una mnifestació rara Que jo mai havia vist; una

miositis del esterno-cleido-rnastoideo de cada costat. El rnúscol es trobava

engruixit, dur i resaltava clarament per sota la pell, produint algunes di
ficultats als moviments del cap. El tractament seguit, amb poques in

terumpcions, aconseguí al final per desaparèixer aquesta manifestació,
lo que corroborà la sospita de especificitat que li havíem atribuït. Malgrat
això, la Wassermann seguia impertérrita positiva.

En aquest cas també pogué notar-se là influència que Ia molècula
sofre té sobre les Wasser irreductibles de que ha parlat el disertant, Can

sats de provar totes les variants en la medicació antisifilítica, ensajarern
el Suliosaioarsam, crec avui molt poc usat, que es presentava en estat

soluble, a punt d'injectar a les venes. Va pendre unes quatre injeccions
de 15 e 2 i varem notar, al repetir Ia W., un mes després, que la positi
vitat havia descendit notablement. Després ja no he pogut seguir més

aquest malalt, però segons referències que ern donaren, Ia W. continuava
encara positiva.

Molt conforme en que no devem fer gaire cas de reaccions negatives
íntercalades amb la majoria de positives. Pot succeir que altres operadors
donguin reaccions discordants. És preferible seguir aquests malalts fent
les reaccions amb la mateixa tècnica i, si es possible, amb el mateix ope
rador.

DR. PEYRI: Agraeixo la intervenció del Dr. Moragas. Una de les nos

tres reaccions irreductibles és també d'un cas que presentava una mio
esclerosí luètica; .sense treure'n conclusions, faig notar la coincidència.



CALM.£TTE
¡Ji r863. t T93.3.



Sessió científica del dia 24 de novembre de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Emili Roux i Albert Calmette.

pel Dr. LL. SAYÉ

França acaba de perdre dos homes l'obra dels quals depassa per la
seva grandesa i pels seus fruits la de les vides més fecundes. L'Acadèmia
de Medicina de Barcelona ha volgut honorar llur memòria confiant-me
l'exposar els fets més sobresortints de llur vida i de llur obra. Jo agraeixo
als meus companys la seva confiança, i avanço ja des d'ara que no puc
pretendre avui si no fer una nota biogràfica, un resum breu del que han
fet i del que representaven com a valor moral. En altres ocasions i amb
els documents adequats donaré a conèixer amb detall quelcom més d'a
quests homes, per a educació dels joves i ensenyament de tots.

EMILI ROUX

No es pot descriure Ia vida i l'obra de Roux ni la de Calmette sense

evocar el moment que varen iniciar-se en l'estudi de les ciències biològi
ques, que emplenava la figura de Pasteur. Recordem les etapes de l'obra de
Pasteur.-I. Treballs sobre la cristalografia i la llum polaritzada.-II. Es
tudis de química: obtenció de l'àcid tartàric i racèmic i comprovació de la
intervenció d'elements vius, de ferments, en las transforrnacions químiques.
III. Estudis sobre l'anomenada generació espontània i comprovació que
solament poden explicar-se els experiments que pretenien demostrar-la per
l'existència a l'aire de gèrmens vius i d'espores. Aquests treballs fan en

treveure a Pasteur tot el que ha de conduir-lo a la glòria. Comprèn que
hi ha tot un món per descobrir, i els problemes que se li plantegen successi
vament li confirmen la seva convicció.-IV. Estudi de les fermentacions acè
tiques i de les malalties del vi i dels cucs de seda. És en el curs d'aquestes
investigacions quan preveu cada vegada amb més claredat el que pot ésser
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l'origen de gran part de les malalties. V-Descobriment del mode de contagi
del carbuncle. Pasteur no solament comprova que l'origen dels «camps

maleïts» pels agricultors és la terra infectada de gèrmens de carbuncle,
sinó que, basant-se en observacions fetes en l'estudi del microbi del còlera

de les gallines, troba el mitjà de prevenir els animals contra el carbuncle.

Remarquem aquest fet cabdal, descobriment de la vacunació per virus abe

nuats, i assenyalem que és en aquesta fase de la seva obra que Pasteur té

com a únic collaborador metge a Roux. Tots els treballs d'aquells anys

tan fecunds-1878-80-en els que es va descobrir el germen del còlera de

les gallines, el vibrió sèptic, el cicle patogenètic de la bacterídia, la va

cunació contra el carbuncle i contra la ràbia, varen ésser fets per Pasteur

amb la collaboració de Roux i de Chamberland, Joubert i Thuillier.
Roux va néixer a Confolens (Charente) el 17 de desembre de 1853.

Fill de pares modestos i tenint parents en l'ensenyament, va dubtar molt

abans de dedicar-se a la medicina. S'hi va decidir perquè Ia seva situació

econòmica l'obligava a ajudar-se i va creure que li fóra més fàcil estudiant

per metge. Va començar els seus estudis a Clermont Ferrand, i havent

estat ajudant del professor de física, aquest el va recomenar al nou profes
sor de química, E. Duclaux, que va fer una lliçó inaugural i descriví els

treballs de Pasteur, que va descobrir un món nou i ple de promeses al jove
Roux. DeVal-de Grâce se'n va a París, on a l'Hotel-Dieu era també aju
dant de laboratori en el servei de Behier, i en anar Duclaux a fer un curs

a la Sorbona, va demanar a Roux que li fes de preparador. Aleshores va

ésser quan Pasteur va sentir la necessitat d'associar als seus treballs un

metge, i Duclaux li recomanà Roux. Eller. de gener de 1878 comença a

ajudar-lo. Pasteur remarca tot seguit les qualitats de Roux, el seu esperit
crític, el rigor de la seva experimentació, la seva probitat extrema. Dóna

idea de la forta personalitat de Roux, que iniciant-se ell totjust en els es

tudis experimentals i rebent en tot temps el contacte de l'home de geni
que va ésser Pasteur, gosés" no discutir el valor de certer experiències, sinó
el que poguessin considerar-se com a definitives. Així va passar amb els

treballs sobre Ia vacunació antirràbica, que no porten el nom de Pasteur i

Roux perquè Roux va considerar que, si bé tot tel que s'havia fet era ve

ritat, hi mancava encara quelcom més per donar-ho a la publicitat. Re

cordem com era de combatuda l'actuació de Pasteur a l'Acadèmia de Me

dicina, i comprenem la contestació que li va donar Pasteur a Roux quan li

feia aquestes objeccions: «Vostè és jove i pot esperar, jo no III l és que Pas

teur, com després veurem en referir la vida de Calmette en els últims

anys de Ja seva vida, tenia més que l'ansietat die la glòria, l'ansietat de Ia
confirrnació definitiva del que va ésser l'objecte de tantes meditacions i tants

esforços.
Perquè Pasteur pogués fer degudament Ia preparació i pràctica de la

vacunació antirrábica i perquè la nova doctrina pogués ésser difosa en for
ma adient, es va fer una subscrípció nacional per construir un Institut que
portés el seu nom. Roux va intervenir constantment en l'orientació per la
seva construcció i en la seva organització. Va obrir-se en 1888, i era sots
director Duclaux. En aquells anys, Roux va iniciar els cursos de bacterío-
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logia que atreien a Pasteur centenars de deixebles, i es va dedicar a l'estudi

amb Yersin i amb Chamberland i Nocard de les substàncies tòxiques se

gregades per certs microbis en els seus medis de cultiu, i arribà a obtenir

uu verí o toxina diftèrica que matava un cavall a la dosi de 1/2 c. c. Aquests
estudis varen donar origen a la demostració d'altres substàncies tòxiques
animals a vegetals. Calmette, corn a resultat d'aquestes investigacions, va

isolar el verí de les serps i va obtenir el sèrum curatiu. Behring, a Ale

manya, va descobrir que les toxines determinen la formació d'antitoxines.

Metschnikoff, en el curs d'un viatge a Alemanya, se n'entera i ho co

munica tot seguit a Roux, qui aplica aquest descobriment a l'estudi de la

diftèria, confirma les observacions de Behring, i després de 3 anys de tre

ball, obté el sèrum antidiftèric. En 1894 Ilegeix la seva cornunicació a Bu

dapest, i demostra que arn bel sèrum pot reduir-se la mortalitat 'del 50 al

4 per cent, i «Le Figaro», de París, obra una subscripció perquè es cons

trueixi un edifici on es pugui obtenir aquest sèrum. L'obra de Pasteur cul

minava en aquells anys: descobriment de gèrmens patògens i sobretot

de la vacunació amb microbis atenuats i de la seroteràpia. Mor Pasteur i

Duclaux s'encarrega de la direcció de I'Tnstitut, essent nomenats Roux i
Chamberland sots-directors. Durant aquestsa nys, Roux havia perfeccionar
la tècnica dels cultius, havia obtingut la tuberculina, la forma de preparació
de la qual va mantenir secreta Koch, va estudiar el còlera a Egipte, la

tècnica dels cultius anaerobis i el pas del virus ràbic pels troncs nerviosos!
la vacunació dels petits animals contra la ràbia, etc. A la 1110rt de Duclaux

s'encarrega Roux de la direcció de l'Institut en 1904, tenint com a sots

directors Chamberland i Metschnikoff, i des de 1917 a A. Calmette i L.

Martin.
'

Resumir el que ha estat l'obra de l'Institut dirigit per Roux en aquests

darrers 30 anys, representa un treball que sobressurt dels Iírnits del que

avui llegim. Però sí podem fer I'enumeració de les conquestes fetes i dels

seus autors, excloent-hi l'obra de Calmette de què ens ocuparem més en

davant. Recordem l'obra de Nocard sobre les pirosplamosi del gos, la pe

rineumônia, Ia profilaxi de la tuberculosi bovina; de Vaillard i Dopter, sa

bre el sèrum antidisentèric; de Metschnikoff, sobre la inflamació, la fa

gocitosi i la flora intestinal; de Marchaux, sobre la patogènia i profilaxi
de la febre groga; de Widal, que treballava voluntàriament a l'Institut,
sobre el diagnòstic de la febre tifoide i la citologia; de Chantemesse, Sa
narellí, Remlinger, Metschnikoff i Besredka, sobre Ja vacunació antitffica;
de Besredka, sobre l'anafilaxi i les inrnunitats locals; de Bordet, sobre la

desviació del complement; de Borrel, sobre el càncer; de Petit, sobre la

seroteràpia de la poliomielitis i l'espiroquetosi ictero-hemorràgica ; de Mau

rice Nicolle, sobre el brom; els microbis de sortida i les infeccions in

aparents; de D'Herelle, sobre el bactenòfag; de Weinberg, sobre els

processos pútrids, de Metschriikoff i Roux sobre la transmissió de la sífilis

als antropoides i el seu tractament per l'atoxyl per Salmon; de Levadítí so

bre la terapèutica de la sífilis pel bismut; de Ramon, sobre la profilaxi de
la diftèria, i tants d'altres deguts als laboratoris de química dirigits per

Delezenne, Bertrand i Fourneau, de fisiologia experimental, de bacteríolo-
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gia aplicada i industrial amb Fernbach, al Hospital Pasteur a.Ia Secció
de radiumteràpia amb Regaud, a l'Institut de malalties tropicals creat

generosament per Laveran, amb una gran part del que li va reportar el

premi Nobel, ..
Mediti's el que això ha representat i représenta en la medicina i en

la ciència, i pensi's que aquesta obra gegantina ha tingut en molts aspec

tes la direcció i la sanció de Roux. Com se sab, han estat creats els Ins
tituts Pasteur de Saigon, Tunis, Algèria, Lille, Atenes, i els deixebles
de Pasteur i Roux han creat els ele Bruselles, Constantinopla, Bucarest.

Recordem el que s'ha publicat en els annals de l'Institut Pasteur des
de 1887 i comprendrem la immensitat de l'obra controlada per Roux.
Fou cridat a més a les més altes funcions rectores de la Higiene Pública
des de la Presidència del Consell superior d'Higiene. Durant la guerra,
Roux va haver d'organitzar els serveis amb menys personal, per subvenir
a necessitats noves i de magnitud considerable, fins arribar per exemple
a obtenir-se a l'Institut 20.000 dosis diàries de sèrum antitetànic per dis
tribuir entre els aliats, i de vacuna antitífica en quantitat també enor

me, etc.
Roux, vençut en plena joventut pels primers signes de la malaltia que

havia de posar la seva vida repetides vegades en perill, va haver de reduir
progressivament la seva activitat, limitant-se darrerament a l'examen de
les qüestions que li plantejaven els pastorians, que veien sempre en ell
l'home clarivident i bondadós que vetllava perquè l'obra i l'esperit científic
de Pasteur fossin la guia de tots els seus deixebles. Modest fins a l'excés,
senzill en la seva vida fins a l'ascetisme, va rebre tots els honors que el
món científíc i França pot donar als seus fills més preclars, i com a bon
pastorià va renunciar, a benefici de l'Institut, a tots els beneficis econòmics
resultants de les seves descobertes. El seu temps el distribuïa ocupant-se
de la resolució dels assumptes d'interès més gran de l'Institut amb Cal
mette, Martín i els seus collaboradors, assistint puntualment a les sessions
de les Acadèmies de Ciències i de Medicina, i amb la visita periòdica als seus

familiars i a les famílies dels pastorians morts, als pastorians malalts, i
dedicant-se a Ia lectura en la seva petita cambra de l'Hospital Pasteur. La
seva afecció per Calmette l'he apreciada aquests darrers anys quan, a tra
vés de la seva expressió rígida i severa he pogut sorprendre l'emoció més
fonda quan les comprovacions de les Escoles de reconeguda solvència con
firmaven l'obra de Calmette sobre el BCG. Roux era un esperit ple de
les més pures emocions fructificades per la seva passió per la veritat cien
tífica. Tot ho sacrificava, homes i treballs, per tal que res «pastorià» po
gués ésser desmentit, el que ha representat un seguit de conquestes que
no solament resten en peu anys darrera anys, sinó que han contribuït a

guarir bona part de les misèries físiques dels homes, i a mantenir la fe en
el culte a la Ciència. La serenor dels últims anys de la seva vida tan llu
nyana de la seva actitud combativa i violenta de ta joventut, era l'expres
sió que va sentir la benaurança dels homes que tenen consciència plena
d'haver fet un obra fecunda i generosa, inspirada en els més nobles sen
timents d'humanitat. I tenia la pau de l'esperit, el goig d'un deure acorn-
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plert amb llarguesa! Roux va morir després d'un mes de malaltia, sopor
tada amb tota enteresa, el 3 de novembre pròxim-passat, i el govern fran

cès va voler rendir-li, en nom del seu poble, el màxim honor,. fent-li fu
nerals nacionals. Conservem el seu record com un exemple de les millors

qualitats que pugui reunir un home.

ALBERT CALMETTE

Albert Leon Charles Calmette va néixer a Níça el 13 de juliol del
1863. El seu pare n'era aleshores prefecte. Va fer els seus estudis de Mede

cina a Clermont-Ferrand, a París i a Brest, on va obtenir el títol de metge
de la Marina, formant part de l'equip que va fer la guerra de Xina, sota

les ordres de l'almirall Courbet. És en aquesta campanya en la que va

sofrir l'accident que li causà Ia seva sordària. Coneixedor dels treballs de

Pasteur i desitjós diniciar-se en l'estudi de la bacterologia, quan va ésser

destinat a Terranova, on va estar dos anys, se n'emportà un microscopi i
va estudiar aleshores determinades malalties dels peixos. Torna a París,
segueix el curs de bacteriologia de Roux, el 1890, i Pasteur, desitjós de

poder correspondre a les demandes dels colonials francesos de la Indo-Xina,
que volien que s'apliqués a Ia capital els avenços deguts a Pasteur i en

especial la vacunació antirràbica, va demanar a Calmette si volia anar a

crear una filial doe 1 'Institut Pastem a Saigon. Aquest li va contestar qUE'
estava nlenarnent a la seva disposició. I així es va fer, i tot seguit va sortir

cap a Saigon. Calmette es va trobar davant del problema de la conservació
del vims ràbic en tan llarz viatge, i el va resoldre utilitzant la glicerina.
Crea i organitza en tR91 'l Tnstitnt de Saigon i, coneixedor dels estudis ini
ciats aleshores per Roux i Chamberland sobre els verins rnicrobians. 1111

dia se li ofereix 1111a ocasió d'obtenir una quantitat important de verí de
les serps. I}Institllt, davant del gran nombre de mossegats que morien
enverinats, havia ofert una prima per als uue li enviessin serps, cobres, etc.
En ocasió d'nna zran riuada. tm home. que a més era encantador de serps,
en va recollir l1TI bon nombre de ,2,'lan Ïlargària. Ell ensenyà a Calmette
com s'ha de treme el S11(' de les glàndules salivals, i Ca1mette li demana
1"1 secret del ner rntè l1TI enc8ntador dé serps no emmalalteix i mor ouan,

m812,'rat tot, és mossegat per una sem. La contestació va ésser tota una

revelad). L'encantador li vn dir f111e 'f'S defensen pernnè als nens (lue es

'destinen a aquest ofici se'Is fa rnossezar en els primers i1nvs de la vida per

una serp netita. Calmette relaciona aquest fet empíric amb les doctrines
aleshores tot just conezudes sobre 1a irnmurritnt pels vims atenuats, i supo
sa que en aquest cas la nnantitat mínima de verí représenta un element
d'immtlllització, i seztrint Ies normes de Roux per l'ohtenció aer sèrum
antidiftèric, comenca a nreparar 11n sèrum contra [a mossezada de le,;

serps que es demostra nlenarnent curatiu. La seva aplicar-ió, avui estesa
pels tròpics i tot l'Orient. l'Amèric« central i de1 Sur. hg nerrnês salvar
milers de vides hnrnanes. T entre elles. la del nroni Calmette, que trn dia
va ésser mossegat en nn dit per una cobra, i va sentir els efectes de Ia
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paràlisi progressiva del braç i del recobrament de la seva normalitat pocs
minuts després d'injectar-se el sèrum!

Calmette a la Indo-Xina va descobrir un llevat que transforma el

midó de l'arròs en sucre i en alcohol, donant origen així a una nova in
dústria.

Els industrials del Nord de França varen oferir a Pasteur la creació
d'un Institut a Lille, on s'apliquessin les seves descobertes. I Pasteur va

cridar a Calmette, qui el va inaugurar en 1895.

Els seus treballs principals foren: el perfeccionament del sèrum an

tipestós, descobert per Yersin, en collaboració amb Roux i Borrell, primer
sèrum antímicrobià, que ell mateix va utilitzar llargament a Oporto el

1899, amb Salimbeni : millorar la seva dosificació i utilitzant-lo per
via intravenosa, el que va reduir la mortalitat de 63 a 14 % ! Altres tre
balls d'importància considerable varen ésser els de la depuració de les

aigües residuals per medios biològics i la lluita contra l'anquilostomiasi i
contra la tuberculosi.

L'obra antituberculosa de Calmette no pot resumir-se breument:
enumeraré solament els principals fets que assenyalen les etapes princi
pals. Creació el 1901 del primer Dispensari antituberculós rnèdico-social.
Calmette, davant del problema social, que és la tuberculosi, va concebre
un organisme, on no solament es fes el dianò-v' e la malaltia, sinó que,

per mitjà de les que avui s'anomenen visitadores d'Higiene, fes arribar
els beneficis de l'educació i dels mitjans de desinfecció al domicili dels ma

lalts. Estudi de les vies d'infecció per la comprovació de Ia freqüència
respectiva de la via aèria o digestiva. Aquest estudi va ésser d'importància
capital. Investigacions amb Guèrin sobre l'acció protectora de les petites
infeccions davant rue les reinfeccions i sobre la desviació del complement
en la tuberculosi amb Massol, anàlisi del fenomen de Koch, aplicació de
les reaccions a la tuberculina a les mucoses, oftalmoreacció, al mateix
temps que Wolff-Eisner. Per infectar els animals per via digestiva i evitar
les infeccions massives, va fer una emulsió d'un cultiu virulent boví amb
bilis de bou. En aquesta forma els animals ingerien quantitats ben dosifi
cables de gèrmens. En el curs dels seus assajos amb Guèrin, plenament
demostratius per altra part de Ia freqüència amb què es produeix Ia in
fecció per via digestiva, varen comprovar que aquest cultiu s'atenuava
pel seu contacte amb la bilis, arribant a ésser inofensiu pel conill i utilit
zant-ne gran quantitat pels gossos i les vaques. Aleshores, Calmette, conei
xedor de les experiències de Behring sobre Ia vacunació experimental con
tra la tuberculosi dels bous amb bacils humans vius, i per altra part, havent
comprovat amb les pròpies experiències, la possibilitzt d'obtenir la irnmu
nitat per petites infeccione, havent seguit tan d'aprop els treballs de la
vacunació contra la bacterídia i altres malalties pels virus atenuats, va con

cebre la possibílitat d'utilitzar el germen que havien atenuat amb bilis
de bou per a la vacunació experimental, i va iniciar, amb Cuèrín, l'estudi
experimental d'aquest bacil B. C. G., que restarà sempre com un dels
treballs modèlics d'investigació, i del que avui podem dir que les com

provacions dels millors bacteriòlegs durant 9 anys no han pogut desrnen-
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tir-ne res. Remarqui's que he dit dels millors. Sempre hi ha en ciència,
com en tot, qui adopta posicions i fa afirrnacions que no corresponen ni a
la importància de l'assumpte ni a la pròpia formació. En 1912, Calmette i
Guèrin varen tenir la prova, no solament de l'absoluta innocuïtat del B.
C. G. en els animals, sinó de Ia seva eficàcia, en graus diferents segons si

gui l'animal emprat. Esclatada la guerra, Calmette segueix al seu lloc
i comencen 4 anys d'angoixes, privacions i lluites, i dels dolors més pu
nyents. Un dia s'amenaça de mort a qui tingui coloms voladors. Uns ofi
cials alemanys fan una recerca al laboratori i en troben dos. Calmette ho
ignorava. Demana on eren, i tot seguit troba el seu origen. Varen restar

oblidats poques setmanes abans, quan el fill de Letulle i Grysez, que treba
llaven en tuberculosi aviària, varen sortir cap al front. El seu ordre, el
mètode rigorós que utilitzava en tot el va salvar. Va trobar els protocols
de les experiències que es varen fer en aquests coloms, i va demanar que
li permetessin de fer l'autoòpsia, amb Ia qual demostraria que eren tu

berculosos. Se li va concedir d'un: era tuberculós. L'altre va ésser au

topsiat a Alemanya: va trigar algun temps a saber que el resultat era ne

gatiu ... Calmette escrivia en les seves hores de solitud i d'angoixa el seu
llibre clàssic sobre «La infecció bacillaire et la tuberculose». Les amenaces

de destrucció de l'Institut varen ésser tals, que va haver de soterrar-lo, i
així, tancat en un cofre fort, va tenir 2 anys el seu llibre. Entretant s'ha
vien de fer nous passatges per no perdre la raça del B. C. G. i les difi
cultats no eren petites. Malgrat tot, no el varen perdre. Un dia va sofrir
el dolor cruel de veure sortir Ia seva estimadíssima i exemplar muller cap
al camp de concentració al Nord d'Alemanya, on va restar llargs mesos

com otatge amb altres dónes de Lille. El que va sofrir IMadame Cal
mette i l'enteresa amb què va resistir aquesta dura prova, no són per des
criure ací. Tanta adversitat, tant dolor, no el varen abatre. Ell seguia fent
quant podia i més, perquè Ia població de Line no careixés del qne l'Ins
titut pogués fer per ella. Però era inútil. La xifra de colaries de Ia dosi
alimenticia dels habitants de Lille es va reduir a 1.200, el nombre de tuber
culosos va doblar!

La guerra acabada. Calmette és nomenat sots-director de l'Institut
Pasteur de París i aleshores, des de 1917, s'inicia la seva darrera etapa,
el contacte diari cordial i respectuós, com n'he vist pocs exemples, amb
Roux, i reuneix entorn seu els collaboradors que s'anomenen Guèrin, Bo
quet, Nègre, Saenz, Valtis, van Deynse, .Macheboeuff, etc. El que han
estat aquests darrers 16 anys de l'activitat de Calmette és ja més conegut,
i en una altra ocasió ho exposaré amb més detall, Direm només que no

hi ha aspecte del problema bacteriològic de la tuberculosi que no hagi
estat estudiat en forma exemplar per ell i els seus collaboradors. El des
cobriment de l'ultravirus per Valtis, la noció de Ia granulèmia d'ell ma
teix, les microcu1tures estudiades per Saenz, Ia infecció experimental per
Boquet, el' .paper dels antígens alcohòlics acetònics per Boquet i Negre,
de l'herència per ell , Valtis i Lacornrne, són treballs d'aquests darrers anys.
Des de 1922 la seva activitat enorme ha estat dedicada plenament a la
difusió del B. C. G. i a la dernostració de la realitat de les seves afirma-
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dons cabdals: Ia innocuïtat i l'eficàcia. Des que Weil-Hallé li va de

manar el 1921 utilitzar-lo en l'home, ha estat la seva vida de totes hores

una emoció màxima per tot quant s'ha relacionat amb el B. C. G. L'ofe

reix generosament als investigadors de tot el món el juny 1924, i a les

hores conmençen les seves lluites. Per mitjans autoritzats en ocasions,
altres per autors sense cap títol per alternar en Ia discussió, any darrera

any, s'anaven acumulant els dubtes, les polèmiques sobre el B. C. G. La
Societat de Nacions I 'octubre de 1928 convoca una reunió de bacteriòlegs
veterinaris i metges per tractar de la qüestió. Jo vaig veure aquells dies

com és dur imposar una veritat. Roux, amb autoritat i mestria incom

parable, presidia les sessions. Calmette va tenir Ia primera gran victòria:

les altres eren les que resultaven cada dia de veure la inanitat de les ex·

periències adverses repetides padentement al seu Laboratori. Esclata el

drama de Lübeck setmanes després d'haver donat en la nostra Acadèmia

la seva conferència, i si bé Ia inquietud de Calmette només va durar el

temps precís fins tenir les respostes telegràfiques d'Helsingfors, Mèxic i

de les dades de París sobre l'evolució seguida pels nens vacunats amb

cultius derivats del mateix que va servir per preparar el tub que es va

enviar a Lübeck, i tot seguit em va dir: «S'ha comès un error a Lübeck»',
Ia tortura del seu esperit va durar des de maig 1930 fins a gener del 31,
quan es va £a11ar el procés. Calmette, en aquesta qüestió, no va tèmer

l'esfondrament del seu prestigi científic: sabla que havia donat com a

base a l'aplicaci6 humana un protocol irrefutable. La seva inquietud era

que si la veritat no es restablia aviat, el prestigi de l'Institut Pasteur

en patia.
Algun dia referiré tota aquesta fase de la vida de Calmette. Atenuava

en part el seu dolor el veure com els homes de major solvència, els dei
xebles de Koch, Neufeld i els seus collaboradors acumulaven proves que,

en efecte, res del que va passar a Lübeck era atribuible al B. C. G., que
l'Institut Pasteur no havia comes cap error i, pel contrari, que tota l'anà
lisi de la qüestió precisava més i més l'origen del desastre. I quina gran

desa d'ànima la seva: quines lletres de consol escrivia ell als seus adver
saris que en 'el procés s'havien mostrat tan injustos amb ell! En veure'ls
condernnats èn sofria el seu cor malalt ja per sempre més!

I vingué el Congrés d'Oslo, en el què pocs mesos després d'esclatar el
drama s'havia de discutir el B. C. G., i vàrem veure actituds derivades de
posicions de política Internacional influint i aconseguint que, tot i reco

.neixent el Congrés Ia innocuïtat del B. C. G., entregués l'assumpte en

cara a l'estudi gairebé a clos tancat. Quina amargura i quina sensaci6 tan

cruel devia sentir i sentia Calmette quan veia que s'ajornava així la di
fusi6 pel món de l'arma formidable que és el B. C. G. ! Més lluites encara.

A l'Acadèmia de Medicina de París es va constituir una Comissió per l'es
tudi del B. C. G. A Ia fi, el 1931, va emetre un judici plenament confir
matiu de la seva innocuitat. Malgrat l'evidència dels fets del tot demos
tratíus de l'eficàcia del B. C. G. en Ia primera infància i la primera part
de la segona, l'Academia es va reservar en aquest aspecte. Calmette va

preparar Ia resposta publicant en març de 1932 el resum dels resultats ob-
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tinguts en 42 països excepte França, i refeernts a 443,656 criatures vacu

nades. Demostraven aquestes xifres que les criatures vacunades moren

per totes les causes en el primer any de la vida en la proporció de la meitat
en relació amb les no vacunades. Entretenim-nos un instant a reflexionar
sobre aquest fet: possibilitat de reduir a la meitat [a mortalitat en el

primer any de la vida, i vegís la transcendècia enorme que tindria, encara

que l' eficàcia de la vacunació fos solament aquesta! l aquests dos anys
darrers de la seva vida, Calmette, que pressentia la seva mort en forma
veritablement dramàtica, tenia veritable febre de producció : va voler dei
xar la seva obra cabdal el més acabada possible, i així li devem la demos
tració de la possibilitat de vacunar per via digestiva els nens en edat
escolar, un admirable article refutant les ínterpretacions sobre la conta

giositat de la tuberculosi fetes pel distingit químic i biòleg A. Lumière,
la iniciació d'un estudi sobre l'acció curativa del verí de les serps en el
càncer experimental, i sobretot la comunicació darrera que va llegir a

l'Acadèmia de Medicina, 12 dies abans de la seva mort, demostrant irrefu
tablement el que havia estat una de les seves interpretacions més discutides.
Calmette creia que un cop produïda la infecció, el germen, des del gangli
limfàtic a de la mucosa per on penetra, passa a la sang, donant lloc a

una bacillèrnia transitòria. Sàenz ho ha demostrat plenament: 4 hores
després d'ingerir B. C. G. el nen, el germen es troba a la sang pel mètode
de Lowenstein. Un cop més havia assolit el que recomanava Pasteur als
seus deixebles en inaugurar I'Jnstitut. Els va dir en aquella ocasió:
«Tingueu el culte de l'esperit crític. Per si sol no és ni sembrador d'idees
ni estimulant de grans coses, però sense ell tot és caduc, i diu sempre la
darrera paraula. El que jo us demano que tingueu i que vosaltres dema
nareu als vostres deixebles, és el que és més difícil per l'inventor. Creure
que s'ha descobett un fet científic important, sentir l'ansietat febril de
comunicar-lo, i passar-se dies, setmanes, de vegadas anys, en lluita amb
un mateix, i no proclamar els descobriments fins que s'han escrit totes
les hipòtesis en contrari, és certament una tasca ben difícil. Però quan
després de tants d'esforços s'arriba a la fi a la certesa, se sent una de les
joies més grans que pot sentir l'ànima humana.»

Així va procedir Calmette, que durant més de 15 anys, convençut de
la innocuïtat i eficàcia del B. C. G., realitzava tota classe de proves per
rer-ne un cos de doctrina irrefutable. Un cop més es va conduir com un

pastorià. La seva obra és indestructible. Ningú amb deguda solvència no

ha pogut corregir ni negar res del que són les seves afírmacions cabdals!
Calmette fou, doncs, un apòstol infatigable de la bacteriologia apli

cada al tractament i prevenció de les malalties socials. La seva tasca de
cada hora per la difusió de l'obra pastoríana creant filials de l'Institut a

Algèria i Atenes, per la lluita antítuberculosa a França, des del Comitè
National i en les obres internacionals, va culminar amb la construccíé del
laboratorí d'estudis de la tuberculosi a l'Institut Pasteur, on hi ha viscut
aquests dos darrers anys, i on va realitzar una de les obres més perfectes
que puguin haver-se fet per l'estudi científic de la tuberculosi.

França va donar a Calmette els títols més alts. De tots els paisos re-
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bia premis, donatius, condecoracions, per tots tenia la més expresiva pa
raula d'agraïment, però tot el que podia ésser motiu d'exhibició o de va

nitat no arribava o en, tot senzillesa i bondat. La seva vida era exemplar.
No escau als límits que forçosament m'he hagut imposar en descriure el

que era la seva intimitat, Ia delicadesa dels seus sentiments, la seva afec

ció per als seus i el seu desinterés. Creia í practicaba el principi que «le

seul bonheur qu'on á c'est le bonheur qu'on donne», i tot el seu afany
era cercar el benestar d'altri ... Quina veritat tan dolorosa enclouen aques
tes paraules l Calmette no ha tingut l'expressió externa de l'homenatge
que se li devia. Ni se li va donar el premi Nobel. POl de consagrar el

mètode, tal vegada. Enorme error! El mereixia, si més no, pel seu desco
briment de sèrum antiverinós. I el premi Nobel hauria estat una obra més
en favor de l'investigació i dels seus collaboradors! Com cuidava Ia casa

de Jouy -en Josas per fer-ne l'asil- retir per als pastorians l Com ha

ha deixat tot disposat perquè la seva obra perduri, i amb quina llarguesa
s'ha conduït amb els seus collaboradors i amb l'Institut! Tot en ell era

impuls i realització generosa per als més nobles fins. Una de les seves
. darreres lletres va ésser per donar un condol ple d'afectuosa simpatia a la

vídua d'un dels homes que amb més violència l'havien combatut aquests
darreres anys.

Calmette, en el seu silenci fecund, tot reflexió i decisió intelligent,
havia de tenir en aquests darrers anys, com Roux, la sensació que tant

d'esforç, tanta lluita, deixaven una obra fecunda d'un esdevenidor incal
culable. Ell coneixia prou la malaltia tuberculosa per tenir la convicció
més ferma que lliurar al jove de la tuberculosis és assegurar-li un 'esde
venidor nou, en el que la tragèdia de la tisi s'esborrava cada vegada més.
I és aquesta convicció, crec jo, Ia que emplenava el seu esperit de la joia
profunda de què parlava Pasteur, i li feia viure per sobre de les passions
i rancúnies dels homes. No li mancaven dolors i ben cruels ni en els
últims anys de Ia seva vida. En e¡ treball trobava el seu consol, en fer i
preparar una obra que el sobrevisqués.

El dimarts, 24 d'octubre, va rebre els membres del Congrés Inter
nacional d'Higiene al seu laboratorí, ja malalt. Poques hores després
s'allitava per DO aixecar-se més. Assistit en tots moments pel seu deixeble
i amic Saenz i pel seus, va agravar-se súbitament en la matinada del 28
i el 29 d'octubre moria com ell volia. Havia escrit: «J'espere qu'il me
sera donne de travailler jusqu'a que mes yeux se ferment a Ia lumière et

que je m'endormirai l'âme en paix, avec la consciencie d'avoir fait ce

que j'ai pu ... ll
L'obra cabdal de Calmette, la vacunació, farà el seu nom immortal

quan dintre d'uns anys es comprovi la no tuberculització maligna dels
adolescents i dels joves vacunats. Aleshores la qüestió serà novament re

visada i es veurà el que ha fet Calmette, no solament descobrint la vacuna,
sinó per la seva difusió, ségur com n'estava del que aixó representaria
de benefici en tots els ordres. Pasteur va dir: «Ia grandesa de les accions
humanes es mesura per la inspiració que les fa néixer». Calmette, mogut
pels seus sentiments de bondat inextingible, somniava fa 30 anys en la
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possibilitat d'arrivar a obtenir la vacuna contra la tuberculosi quan feia
les seves investigacions sobre la producció de la immunitat antitubercu
losa. La magnitud del propòsit va donar-li una energia màxima per a la
seva consecució Ell no veurà ja plenament els fruits de la seva obra. Però
som alguns els que li oferim el millor del nostre esforç i per recullir quan
es relacioni amb el B. C. C., any darrrera any, per contribuir així a què
un dia el món científic, amb les dades més demostratives de [a seva eficà
cia, li rendeixi el suprem tribut que mereix. L'Acadèmia de Medicina de
Barcelona s'avança ja, en aquesta sessió. Unim-nos tots per reverenciar
el nom gloriós de Calmette i inclinem-nos com davant de Roux, ple el
nostre esperit d'admiració i gratitud!



Sessió científica del dia 27 de novembre de 1933

.

PRESIDÈNCIA DEL DR. PI SUÑER

Exàmen critic cl'alguns problemes relatius

a la colesteronèmia.

pel Prof. CAMIL SOULÁ

Al reprendre el contacte amb treballs ja llestos, per tal d'exposar-los
a l'Acadèmia de Medicina de Barcelona, tan sols m'ha produït un plaer
l'aplicar a vells resultats la crítica del meu estat actual d'esperit.

Aíxís, doncs, vos parlaré menys de les meves experiències sobre la

colesterolèmia, que de la meva propia crítica d'aquestes experiències, in
tentant treure'n fets que em sembla poden servir de base a noves inves

tigacions,
Vaig començar aquesta qüestió, a l'estudiar les condicions de la «CO

lesterogenèsi» a l'organisme animal, treballant en conills i gossos. Aques
tes experiències em retingueren uns deu anys, adonant-me a mida que
les portava a terme, que aquest tema experimental era «impossible», tal
com vos demostraré. Cal ésser novici per a atacar de front un tal pro
blema!

Seguint, però, el camí, be desviat el meu esperit del problema die
la colesterogenèsi i m'be aplicat a l'anàlisi de la «regulació colesterolè

mica», tenint més sort en aquest terreny.
Efectivament, m'ba estat possible definir el fenòmen per el qual

s'assegura la regulació de la constància colesterolèmica del plasma.
Els treballs que be portat a terme junt amb Bouisset, Bugnard, Co

lombies i Rouzaud sobre la regulació colesterolèrnica, ban demostrat que
les variacions en el contingut de colesterol del plasma són independents
de la producció i destrucció del colesterol a l'organisme i tradueixen sim

plement el!'> seus desplaçaments en el teixit sanguini. El colesterol passa
del plasma als elements celulars i viceversa, i aquests desplaçaments van

lligats 'als recanvis gasosos respiratoris i a les modificacions de la reacció
àcido-bàsíca de la sang. Per tant, la regulació colesterolèrnicn pertany als
fenòmens de regulació, purament física, de Ia constància del medi intern.

Si en un mateix individu -quin plasma arterial conté una quanti.
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tat deteminada de colesterol - es dosa aquest en el plasma de dife
rents sangs venoses, s'observa constantment 'en tots els plasmes venosos,
en graus variables, que el contingut de colesterol és superior al del plasma
arterial.

Existeix, per tant, un mecanisme fisiològic que porta el valor del co
lesterol plasmàtic a la normalitat, durant el seu pas per el pulmó.

La travessia pulmonar es salda per el plasma amb una pèrdua de

colesterol; aquest fet l'hem demostrat nosaltres de manera evident. Aquest
déficit no pot pas explicar-se per la formació de reserves; podria traduir
una destrucció del colesterol sanguini en el pulmó. No hi ha res d'això;
si bé després de la lligadura die la tràquea es produeix l'elevació del co
lesterol plasmàtic arterial, l'elevació que s'origina en aquestes condicions
no augmenta progressivament amb la durada de l'asfíxia, tal com tindria
d'ésser en el cas d'una oxidació. L'hipercolesterolèmia asfíctica creix
fins a un màxim, que no supera mai. Per tant, cal refutar l'hipòtesi d'una
destrucció pulmonar del colesterol; la desaparició del colesterol plasmà
tie és d'una natura totalment distinta.

Dosant el colesterol del sèrum sanguini a la sortida i l'antrada dels

pulmons s'observa una diferència constant a favor del sèrum venós, sem

pre més ric en colesterol que l'arterial. La diferència mitja es de 0'15 gr.

per litre de sèrum, i aquesta mateixa diferència, si bé una mica menys
accentuada, es troba en els plasmes (Bugnard). Tenint en compte la im

portància de la circulació pulmonar, aquestes xifres indiquen una desapa
rició diària de colesterol de diversos centenars de grams. Aquesta desapa
rició no pot explicar-se ni per una destrucció del colesterol en el pulmó,
ni per una formació de reserves en aquest òrgan. Com explicar, doncs,
la desaparició del colesterol del plasma sanguini durant Ia travessia pul
monar? Dosant el colesterol del plasma i el dels glòbuls, hem vist que
mentre el contingut de colesterol plasmàtic era inferior a la sang venosa;
els elements figurats arterials, al contrari, eren més rics que els glòbuls
venosos. El contingut en colesterol de la sang total presentava variacions
insignificants, més aviat a favor de la sang arterial. Per tant, ens ha sem

blat que la travessia pulmonar s'acompanyava d'una mobilització de co

lesterol del plasma als elements figurats, el que demostra la realitat d'una
regulació física de la colesterolèmia (Bugnard).

Aquest desplaçament del colesterol en el pulmó va unit realment a

modificacions físico-químiques que es produeixen al nivell de l'epiteli pul
monar: en experiències in vitro hem dernostrat que era degut a l'elevació
o disminució de la tensió de CO2 i unit, per tant, a l'acidosi gasosa (Bug
nard) ..

El manteniment a un nivell constant del contingut de colesterol en

e: plasma arterial i la regulació colesterolèrnica apareixien aixís com for
mant part de les maneres de regulació automàtica de la constància del
medi intern ; aquesta regulació té lloc al pulmó i són suficients per a

assegurar-la les modificacions respiratòries de la sang.
Tot això, són Jets adquirits.
Per altra banda, dec confesar que a l'obtindre (en collaboració amb
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Bugnard) aquests resultats, vaig fer un sospir d'alleujament, ja que en el
curs de les meves experiències sobre la colesterogenèsi havia tingut molt
sovint l'impressió de perdre el temps.

Per què podia estudiar-se útilment la colesterolèmia i no la celeste
rogenèsi? Per la raó ben simple de que en el gos és molt fàcil d'estudiar
la colesterolèmia, però no la colesterogenèsi. Jo treballava en gossos i l'es
iudi de la colesterogenèsi tan sols pot fer-se útilment en els organismes
tnferiors.

En efecte, la interpretació en els mamífers dels processos d'hiper
colesterolèmia per la colesterogenèsi, deu ésser forçosament fantasista,
tenint en compte les incertituds del balanç nutritiu. Les pèrdues en co

lesterol d'un organisme adult semblen ésser molt febles:
1 er., pèrdues per descamació;
20n., pèrdues per la secreció biliar (que es reabsorbeix),

i hi hauria una pèrdua deguda a la formació dels àcids biliars a des
peses de la destrucció d'una quantitat equivalent de colesterol, però aques
ta hipòtesi no ha estat mai comprovada experimentalment.

Examinant, per altra banda, les fonts de colesterol, a part de la co

lesterogenèsi propiament dita, existeix un aport alimentós de colesterol
i la renovació celular (especialment la dels glòbuls) allibera colesterol.

Essent impossible valorar l'importància d'aquestes fonts de coleste
rol, aixís com la de les pèrdues citades, em sembla totalmente quimèric
l'interpretar una variació de colesterol en excès a la sang, com un fet
de colesterogenèsi, de colesterogenèsi vertadera.

Si bé la colesterogenèsi ha estat realment comprovada en els éssers

superiors, ho fou per altres experiències en les que es prenia com a text la
colesterolèmia.

Els meus estudis sobre el contingut en colesterol de l'organisme total
dels animals esplenectomitzats al naixement, han aportat un argument.
Les experiències del balanç nutritiu dels lípids fetes per Mc. Collum (so
bre la posta de les gallines), Ellis i Gardner (en dejú), Wacker i Buk (es
tabliment dels balanços nutritius negatius), Beumer (balanç del nou-nat),
constitueixen un feix de fets probatoris.

Ja he dit per quines raons d'impossibilitat d'anàlisi i d'interpretació
els tests colesterolèmics no tenen cap valor en l'estudi de la colestero

genèsi.
Al reprendre ara les experiències que he portat a terme sobre aquest

tema, em veig obligat a separar els fets observats de les interpretacíons
que els hi havia intentat donar. Efectivament, els fets resten i pot ésser

que en reprengui l'estudi sota un punt de vista absolutament diferent.
Heus aquí, per exemple dos fets.

L'hipercolesterolèmia digestiva, que es suprimeix per I'esplenectò
mia prèvia.

L'hipercolesterolèmia consecutiva al treball muscular, igualment su

primida per l'esplenoctòmia,
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Aquests són fets que no poden posar-se en dubte. Han estat verificats

per Cervera, per Goebel (de Varsovia), que els ha estudiat en el meu labo

ratori, i per molts d'altres.

Refuso, avui dia, l'interpretació d'aquests fets per la funció colestero

gènica de la melsa que vaig donar fa deu anys. Si bé està provat que Ia
melsa elabora colesterol, com tot l'aparell reticle-endotelial, no crec que
existeixi cap relació amb el fenòmen actual.

Crec que si la melsa intervé en aquest fenòmen de Iiberació ràpida
de colesterol és per una acció sobre els glòbuls, inversa de la que es pro

dueix 'en l'hematosi.
Hem vist que els glòbuls rojos es carreguen de colesterol durant llur

travessia, pulmonar i que, a la inversa, el c1escarreguen en la respiració
elemental. Aquest és el motiu de l'excès de colesterol en totes les sangs

venoses amb relació a l'arterial.
Considero el paper de la melsa com una intervenció en aquesta

alliberació de colesterol per�els hematies, en relació potser amb la [unció he

molítica de la melsa i la que li atribueix Bottazzi sota la denominació
d'hemocatatonisca: això és, una mena de preparació a I'hernolisi.

Aquest paper de la melsa en la liberació del colesterol fixat sobre
els glòbuls en e� curs de l'hematosi, aniria estretament lligat a la regula
ció àcid - bàsica.

Els fets són favorables a tal hipòtesi:
1 er.i-=La respiració dels teixits va lligada a l'acidosi gasosa.

20n.-La colesterolèmia digestiva acompanya l'onada àcida plasmàtica.
de les secrecions intestinals.

3er.-La hipercolesterolèrnia del treball muscular acompanya al qui
misme acidificant de la contracció.

Per tots aquests fets, Ia melsa apareix lligada a la regulació del pH
sanguini.

Intervenint la melsa en aquesta Iiberació periférica del colesterol

globular, esdevindria un òrgan cardinal des del punt de vista de la co

lesterolèmia, no tan sols perquè: presidiria'[el procés antagonista del pul
monar, sinó perquè alliberaria el colesterol i el solubilitzaria, ja que potser
el problema més interessant relatiu a la colesterolèmia és el de l'estat físic
del colesterol en el plasma.

Problema gairebé no estudiat, sobretot en el que es refereix al co
lesterol lliure.

Mentre el colesterol és insoluble a l'aigua, el plasma, tot i restant

perfectament límpid, ópticament buid, el conté en proporcions superiors
a 1 gr. per litre. Si s'intenta suspendre en aigua aquesta quantitat de co

lesterol, s' obté un líquid d'un aspecte lletós, donant suspensions inesta
bles i que duren tan sols el temps que es perllonga l'agitació.

Ünicameut es pot donar a aquestes suspensions una estabilitat molt

lleugera, per adició de lecitina o d'albúmina. Pero aquestes adicions són
insuficients pe: a realitzar íntegrament Ies condicions físico-quîmiques que
asseguren, en el plasma, la solubilització del colesterol,

La significació de Ia colesterolèmía podrà tan sols ésser completament
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aclarada per el coneixement dels fadors que, en les condicions de funcio

nament normal, determinen la solubílitat del colesterol.

Agraeixo al'Acadèmia de Medicina de Barcelona I 'haver-me pro

porcionat l'ocasió de precisar, aquesta nit, jo mateix, com es presentarien
avui dia els problemes relatius al colesterol si m'hi tornava a dedicar de

nou.

El primer d'aquests problemes em sembla ésser el paper de la melsa

en l'equilibri àcid-bàsic del plasma i la solubilització del colesterol en el

plasma, al nivell dels teixits. Aquestes dues menes de fets van probable
ment units à Ia perifèria, tal com he pogut demostrar en el curs de l'he
matosi pulmonar.

Després, tan sols després, és podria empendre (en el mamífer su

perior),l'estudi del problema de la necesitat quantitativa de colesterol (du
rant el creixement i en l'adulte) i, per corolari, l'estudi de la colesterogenè
si: és a dir, el problema nutritiu propiament dit de elaboració i del renova

ment dels [ípis constitutius.



Sessió científica del dia 4 de desembre de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Observacions locals de febre exantemàtica

mediterrània

pels Drs. C. SOLER DOPFF i A. VALLS CONFORTO

La nosografia d'un país consta d'un conjunt de malalties de les que

se'n té esment perquè figuren a les estadístiques oficials de mortalitat;

perquè són declarades obligatòriament com a infecto-contagioses; perquè
consten en els registres d'hospitals i altres centres d'assistència, o bé en

les particulars de professionals que les donen a conèixer.

Apart d'aquestes fonts de coneixement en- les que es basen els percen

tatges de repartiment de les malalties, resta una quantitat de processos mor

bosos reals, però inconeguts, sigui perquè no han estat assistits pel metge
que hauria pogut registrar-ne llur existència; perquè aquest no els con

sidera prou interessants per a donar-los a conèixer; perquè jutjant-los-hi,

li manca l'hàbit en l'exposició, a bé li ho priva de fer-ho qualsevol altra

Causa d'inhibició.
El mapa nosogràfic d'una localitat té, doncs, una cara visible i una

altra a la que no hi arriben totes les nostres mirades i que ens hem d'es

forçar-s-com els astrònoms amb certs astres-a reconstruir partint de l'as

pecte que ens és permès de conèixer, nécessitant-se, per això, l'auxili de
tots els professionals. Per a aconseguir-ho necessitem que aquests s'hi in-

.
teressin, especialment quan es tracta de qüestions d'ordre epidemiològic,

En realitat, avui dia, afegir a Ia literatura dos casos de febre exan

temàtica mediterrània té un interès molt relatiu; és dir, fóra així al lito

ral mediterraní francès on s'ha forjat, podríem dir-ne, la descripció clínica

d'aquesta malaltia. A casa nostra l'interès radica, precisament, en el curt

nombre de casos registrats, dels que en donava compte un de nosaltres en

una nota de conjunt publicada fa poc (1). A aquests casos poden, doncs,

(r) C. SOLER I DOPFF. - 'La fiebre exantemática mediterránea e
,
Revista Médica de Bar

celons, maig de [933, pàg. 433.
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afegir-s'hi els dos que en breu lapse de temps hem tingut ocasió d'assis

tir i observar al nostre servei de l'Hospital municipal d'infecciosos.
Ens ha semblat oportú fer-ne objecte d'aquesta comunicació perquè

aquestes observacions quedin incorporades a l'estadística local d'aquesta
malaltia i perquè, parlant-ne, es desvetlli l'interès dels nostres companys

vers ella i siguin donats a conèixer els casos que, possiblement, queden
ara ocults a indiagnosticats.

La pressumpció que aquests darrers casos siguin més abundants del

que sembla consultant la nostra literatura, es fonamenta en la similitud de

les condicions climàtiques del nostre país amb les dels llocs on hi són més

freqüentment registrats, en l'abundància del paràsit vector del germen i,
des del punt de vista clínic, en la seva habitual benignitat.

A la nota citada s'hi fa referència a l'extensa bibliografia que tracta

d'aquest procés que ha fet irrupció a la crònica mèdica actual, fins al punt
que al I Congrés internacional d'Higiene mediterrània varen ésser-hi de

dicades 25 comunicacions. En el volum dedicat a donar compte de les tas

ques d'aquest Congrés (2) poden ésser-hi consultades les interessants apor
tacions que contenen les comunicacions esmentades. Una referència bi

bliogràfica més ampla es troba a les monografies de D. i J. Olmer i de J.
Piéri (3).

Limitem-nos ara a descriure i fer notar les característiques dels casos

observats darrerament pel' nosaltres a Barcelona.

Obs. l.-Angel M., natural de Vecla (Múrcia). Resideix a Barcelona
fa 6 anys; viu al carrer de l'Est; és barber i treballa a un agrupament
d'habitacions dels marges del Besòs. Té 33 anys i és solter. Ingressa a

l'Hospital el dia 19 de juliol de 1933, precedent del seu domicili. Ocupa
el departament n." 22 Pavo V.

Antecedents.-EI pare va morir quan ell tenia 5 anys; la mare morí
en néixer ell, Té dos germans més grans, que estan Sans i viuen a Veda.

Blenorràgia a 28 anys. A 30 anys xancre amb adenopatia inguinal
que no va supurar i que va guarir en uns dos mesos, després d'una injec
ció intravenosa. Pateix sordera que atribueix al soroll dels dispars de can6
durant la seva estada a Àfrica en campanya. El dictamen otològic (doc
tal Grau) diu així: El malalt té otitis mitja seca crònica de tipus escler6s
cicatricial consecutiva a una antiga (de dotze anys) otitis traumàtica i
secundàriament, supurada d'ambdues orelles; actualment no hi ha activi:
tat patològica i sols s'aprecia la notable dismínució d'audició deguda a la
lesió esmentada». Fa anys que té dolors toràcics.

(2) Hygiène mediterranéenne. I Congrés international. Marseille,20'25 setembre I932.
Rapporte et Comptes rendus. Librairie J. B. Bailliére et fils. París, I933.

(3) D. OLMER ET OLMER'.- «Fíévre boutounneuse. Fiévre exanthématique du littoral me
diterranéen». Masson et Cie. edit., I933.

JEAN PIÉRI. - La fiérre exanthematique mediterránea du littoral méditersanéen», G. Dain
et Cie, edtt., París, I933.
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Conviu amb un gos amb el que juga sovint; de tant en tant s'en

treté treient-li les paparres, que mata esclafant-les.

Malaltia actual.-Fa 15 dies que va observar la presència d'un gra,

que diu que va supurar a la unió dels dos terços superiors amb l'inferior

del braç dret, cap a la cara pastero-externa; aquest gra té, ara, en ingres

sar a l'Hospital, l'aspecte d'una escara negra .. d'uns 5 m. m. de diàmetre

amb petita areola roja al seu voltant; en altres llocs del cos té altres pe

tites escares, de dimensions molt inferiors a la primera, probablement ci

catriu d'algun element hemorràgic. En ingressar a l'hospital no duia pa

ràcits.
Fa 10 dies que va allitar-se, amb febre i dolors de poca intensitat,

generalitzats, diu, als genolls, esquena, peus. espatlles i munyeques. Des

del començament, flogosi faríngia i expectoració mucosa.

Conjuntivitis, que persisteix, deguda probablement a haver-se fregat

els ulls amb les mans infectades pel virus.

Fa 5 dies que va aparèixer una erupció maculosa petequial generalit

zada, amb gran predomini a les cames (on les taques són gairebé hernorrà

giques) i a l'esquena; a la regió sacra hi ha gran confluència amb tendèn

cia a l'erosió. Al començament Ia cara està lliure i el coll també. Hi ha

elements al palmell de la mà.

Aparell digestiu: normal. Zona de matidesa hepàtica de 8 cms., un

través de dit per dessota de la vora costal. Llengua saburral al centre, hu-
.

mida. Melsa normal.

Aparell respiratori: bronquitis difusa amb estertors grossos humits

a la base dreta. B. de Koch positiu a l'expectoració. La imatge radiogrà

fica obtinguda el dia 28 de juliol, quan la temperatura i els fenòmens ca

tarrals estaven en franca remissió, posa de manifest l'hili dret dens, amb

línies bronco-vasculars molt accentuades, sobretot a la base, i algunes

imatges d'infiltració.

Orina normal: al comença.ment en quantitat escassa (400 c. c. en

24 hores).
Aparell circulatori: cor normal. T. Art. 10-7 (V.-L.) Més tard 11-7;

er, ocasions arrítmia de tensió,

Hematologia: 10.800 leucocíts ; polin. neutro 67, eosinòfils 2, basòfils

O, grossos limfòcits 11, petits limfocits 8, monocits 6, monocíts atzuròfils

2, grossos mononuclears 4.

Hemocultiu en aerobiosi amb brou placenta glucosat de pH 7,2 a 37° :

negatiu.
Hemocultiu en anaerobiosi amb el mateix medi adicionat d'agar:

negatiu.
Hemocultiu segons Lowenstein: positiu; s'aïlla un bacil tuberculós

tipus boví.
20 C. C. de sang recollida. sobre citrat sòdic són inoculats per via in

traperitoneal a 4 cobais: dos mascles i dues famelles.

Al dia següent els animals tenen el pèl erissós i es mantenen arrau

lits al fons die Ia gàbia. Els 4 animals presenten temperatura oscillant entre

38°5 i 39°8.
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El màxim de temperatura s'observà el quart dia.
En els cobais farnelles no es veu cap lesió aparent i no es queixen

en forma diferencial a la pressió en diferents llocs del cos.

Els dos cobais mascles fau, després del tercer dia, una orquitis molt

visible.
Un dels cobais és sacrificat el quart dia per al seu examen anatonio

patològic.
Necròpsia: ·les úniques lesions visibles són intensa vaginalitis amb

líquid serós. A l'examen microscòpic, infiltrat limfocitari perivascular.
Bacteriològicament no es troba cap germen.

Un altre dels cobais és sacrificat i els testiculs reduïts a pasta fluïda

que s'injecta a des altres cobais mascles, per via peritoneal. Aquests co

bais no fan orquitis intensa; un d'ells molt discreta. Un d'aquests cobais
és entregat al Dr. Pons Balmes, qui utilitza l'emulsió testicular per a

injectar un malalt de P. G. P., amb resultat negatiu.
L'altre és conservat al Laboratori de l'Hospital.
Aquest darrer cobai, així com una de les famelles primerament inocu

lades, reben, uus mesos més tard, una injecció de Lebiospira icteroheniorrà

gica precedent d'Ull altre malalt .hospitalitzat ; cap d'ells preseuta malaltia
aparent.

La iuoculació del fetge, ronyó i suprarrenals d'aquests cobais a altres,
no els hi determina la malaltia. Són els únics animals d'una llarga sèrie
en què no ha pres l'espiroquetosi.

L'altra famella ha mort al cap de tres mesos amb lesions tuberculoses
discretes, de tipus visceral.

La sang del malalt no aglutina el Proteus X 19.
10 c. c. de sang del malalt, obtinguda el quart dia del seu ingrés a

l'hospital, varen ésser inoculats per via intramuscular a una malalta del
mateix servei afecta de P. G. P. ; al cap d'uua setmana va semblar iniciar
se-li un examtema levíssim sense repercussió damunt la corba tèrmica ni
respecte a l'estat general de la malalta.

En ésser fet el diagnòstic de febre exantemàtica mediterrània ens adre
çarem a cercar el gos per a obtenir-ne les paparres, però els familiars del
malalt, que havien tingut esment del mecanisme del contagi, amb fi sentit
epidemiològic, però desprovistos d'oportunitat, se'ns varen anticipar, i
l'esquilaren i el deixaren desproveït del més insignificant paràsit.

Evolució.-AI cap de 10 dies de l'ingrés del malalt, la seva tempera
tura es fa subfebril. En el moment d'iniciar-se la defervescència durant
dos dies, té episodis delirants, durant els quals deixa el llit i deambula,
sense fases agudes d'excitació. Més aviat ofereix l'aspecte d'un lleuger es

tupor, explicable en part per la sordera que l'isola, psíquicament, del medi
que l'envolta. Cap a les darreries del període febril presenta una forta miàl
gia al deltoide dret (cantó de la lesió inicial), que va atenuant-se len
tament.

Al cap de 18 dies del començ de l'erupció cau espontàniament l'es
cara, als 23 dies doel començ de la malaltia.

La distribució topogràfica de l'erupció i la localització i aspecte de
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l'escara són apreciables en les auto cromes que acompayen; aquestes

foren obtingudes al quart dia després de l'ingrés, quan ja començaven a

ernpallidir els elements, que anaren esvaint-se en relació amb llur intensitat,
essent a les cames el lloc on encara en persistien alguns, molt atenuats,

poc abans d'ésser denat d'alta, el 23 d'agost.

Obs. 2.-Joan R., fill de Barcelona, amb residència al Passatge de la

Pau; de professió delineant; de 19 anys d'edat; solter. Ingressa a I'Ho�

pital el dia 24 de juliol; ocupa el departament núm. 28 del Pavo V.

Antecedents.-EI seu pare va morir als 50 anys a conseqüència d'un

procés reumàtic. La mare té 53 anys; fa un any que va tenir un atac d'a

poplexia.
Ha tingut el xarampió. Alguna vegada angines. Nega haver tingut

cap malaltia venèria. Fa uns 3 mesos que ha tingut unes emissions d'orina

axacolatada. Ben nodrit.
Malaltia actual.--Fa 6 dies, treballant encara, va tenir cefalàlgia for

ta; va ficar-se al llit i prengué un purgant salí: evaquació amb persistèn
cia del mal-de-cap; al dia següent tenia encara molèsties abdorninals i la

temperatura era de 40°,2. La febre va anar persistint, però va cedir el mai

de-cap.
Fa 3 dies que va iniciar-se l'exantema, que va començar pel braç dret

(el punt d'inoculació era a l'aixella del mateix costat), seguint pel tronc i
cames. No ha tingut angina. El son és tranquil.

En ingressar presenta una erupció màcula-papulosa amb preferència
als braços i a les cames. També hi ha elements al tron" amb una zona

molt invadida a la regió sacra. La majoria dels elements tenen caràcter

hemorràgic. A la cara també hi ha exantema amb taques de color més

atenuat; altre tant passa a les plantes dels peus i palmells de les mans.

Conjuntivitis discreta, sense lleganya.
Faringe enrogida.
No hi ha cap més trastorn somàtic aparent.
El dia abans d'ingressar i el primer dia de l'ingrés, deliri tranquil

amb lleugera incoerència verbal.
A l'aixella dreta hi ha una escara negra d'uns 3 rn, m. de diàmetre,

probable xancre d'inoculació.
A la casa on viu hi ha un gos que ha tingut paparres, amb el qual

hi jugava sovint; ara no en té, però li queden a les orelles indicis de llur

presència.
Cor normal. T. Art. 12-7,5 (V.-L.)
Hernatologia : Hematies 4.600.000. Leucocits 7.400. Fórmula: Mie

locits 6, pelin. neutro 65 (f. joves 2, nucli en bastó 15, n. segmentat 48),
limfocits, petits atípics 23, mononuclears 3, eosinòfils 2, mieloblast 1 (doc
tor Cabeza).

La sang del malalt no aglutina al Proteus X 19.
Orina: 0.20 0/00 d'albúmina. Glucosa, pigments i sals biliars no n'hi

ha. Al sediment hi ha cilindres granulosos i algun leucocít i hematies.
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L'evolució clínica és ràpida i favorable amb defervescència completa
al cap de 7 dies de l'ingrés i 13 de malaltia. L'escara cau espontàniament
després de 15 dies del començ. -

Diagnòstic.-En tots dos casos el diagnòstic ha estat fonamentat en

els caràcters clínics de l'erupció, en la presència d'escara al punt de Ia pre
sumida inoculació i en el factor comú de la convivència amb gossos pa

rasitats per l'agent de contagi més generalment acceptat (1); hi havia, a

més, el factor estival i el caràcter manifestament benigne de l'afecció.
Les dades de laboratori obtingudes en l'obs. I, foren confirmatives amb

el fet que la sang inoculada va determinar l'orquitis del cobai, lesió asse

nyalada ja per Caminopetros després de la inoculació al peritoneu del
cobai d'una emulsió de paparres triturades (2).

El fracàs de la inoculació interhumana fou degut, probablement, a

haver transcorregut un temps excessiu des de la iniciació de la malaltia,
amb una atenuació, per tant, de Ia virulència. Aquesta inoculació, però,
és possible i D. Combiesco (3) l'ha aconseguit inoculant sang total, plas
ma o bé el pòsit globular obingut per centrifugació. El mateix autor, en

descriure el procés de la formació de l'escara en Ia inoculació experimen
tal, l'explica com deguda a una multiplicació local del virus en el mateix
punt de la injecció, la qual cosa determina modificacions dels teixits que
condueixen a la formació de Ia taca negra, que pot estar representada tam
bé per una màculo-pàpula que sobrepassa en extensió als altres elements
eruptius i que pot no arribar a sofrir la transformació en escara. Aquesta
mateixa observació ha estat realitzada per un de nosaltres [untament amb
Manuel Tàpia en casos de malaltia apareguda espontàniament.

Pronòstic.-Ha estat bo en tots dos casos, malgrat tractar-se en un

d'ells d'un subjecte portador d'un procés manifestament tubercul6s, i en

l'altre de lesions renals. D'altra banda creiem que aquest pronòstic no ha
estat gaire influenciat.

Tractament, que ha consistit, en l'obs. I, en l'administració d'urotro
pina per via endovenosa i tònics destinats a combatre l'adinàmia, i en

l'obs. II, en urotropina per via oral. No obstant, tant en l'un cas com en

l'altre, han coincidit aquestes indicacions amb una remissi6 de la tem

peratura.

(I) ÉS interessant la descripcië donada per Ayres Kopke d'una malaltia transmesa per la

picada de paparres a Lorenço Marques amb les mateixes característiques de la febre exantemà
tica mediterrània: escara d'inoculació, febre, exantema i curs benigne; d'ésser així quedaria im

pugnada la nomenclatura que inclou el nom de mediterrània com a indicatiu de la repartició
geográfica.

(2) «La fiévre boutounneuse en Gréce. Recherches epídemiologiques». I Congr. intern,
d'Hyg. med., Compt. rend. fascicle II, pàg. 206.

(3) «La fiévre exanthématique (fiévre boutounneuse) en Roumanie". I Congr. intern.

d'Hyg. méd., Compt rend. fascicle II, pàg. r r ç,
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Ens trobem, doncs, davant d'una malaltia que ha atret, des de fa pocs

anys, l'atenció dels clínics, bacteriòlegs i epidemiòlegs, i com que en

aquesta època la clínica, l'epidemiologia i la bacteriologia estan prou des

vet1lades perquè els descobriments nous no siguin freqüents, gairebé pot
creure's que, més que d'una troballa d'uua malaltia ignorada, es tracta

d'una d'aquestes evolucions que a través del temps fan els processos pa

tològics adoptant formes que els permeten assignar-se la categoría de no

ves entitats, donant lloc al debatut problema de l'aparició i desapariciô
de malalties.

Sigui com sigui, insistim en la creença que aquest procés, -Ia febre

exantemàtica mediterrània, té una difusió superior a Ia que es creu entre

nosaltres. Ha estat només que per ajudar a aquest coneixement que hem

fet ús de la vostra atenció en escoltar-nos en presentar aquesta modesta

aportació.



Sesión científica del día 18 de diciembre de 1933

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Condiciones que ha de reunir un procedi

miento operatorio para ser admitido en la

práctica oftalmológica corriente.

por el Dr. MENACHO

Si preguntáramos a cualquier cirujano acerca de las condiciones que

debe reunir un procedimiento operatorio, sus opiniones, sin ser iguales,

no discreparían fundamentalmente, aunque adolecerían de [a idiosincrasia

quirúrgica del que la pronunciase, pero en términos generales el cirujano

experto y prudente, se expresaría en estos, o parecidos términos: «El ci

rujano debe conocer y saber utilizar la topografía de [a región a operar; el

diagnóstico del proceso patológico, con todas sus características, y ser lo

bastante atrevido (y lo suficientemente prudente) para hacer lo que deba,

sin exponer al paciente a los azares de una intervención ulteríor.» En

estas breves palabras quedan esbozadas las condiciones que debe reunir el

cirujano para cumplir concienzudamente sus deberes; pero con esto tan

solo no bastaría para guía de todos, pues nada más exacto que aquella

sentencia horaciana: ((Quidqztid recipiiur, ad modo recipienie, recipiiur»,

10 que en buena prosa equivale a decir, que cada cual juzga de las cosas

según el modo como las enfoca a las interpreta.

Analicemos cada una de las circunstancias mencionadas para circuns

cribir su alcance, y empecemos por la necesidad de conocer la topografía

de la región a operar, topografía que ha de ser muy detallada porque los

más pequeños detalles pueden tener una importancia extraordinaria en

una región, que, como el globo del ojo, no tiene detalles ínsignifícantes :

forma, dirnensiones, estructura, resistencia, etc. S hubiéramos de ele

gir los ejemplos más importantes por sus detalles y por su frecuencia, y

sobre todo por ir comprendidas en ellos las características más admirables

del globo ocular (que con el cerebro y las glándulas de secreción interna

integran los detalles más sorprendentes de estructura del organismo), nos

detendríamos il considerar la catarata y el glaucoma, y aún quizás bastase
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con la primera para el objeto que nos proponemos, a juzgar por lo que
hacen trabajar las prensas los tan reiterados temas, que no obtante siguen
absorbiendo el interés del inundo científico, prueba evidente de la im

portancia que tienen, que guarda relación con el interés que despiertan,
en el que intervienen : la frecuencia con que se observan en la clínica; la

importancia del perjuicio que causa a los pacientes; la evidencia del resul
tado de la intervención empleada y, por 10 tanto, la necesidad de asegu
rar el. éxito; la conveniència de adoptar un procedimiento operatorio 4e
relativa facilidad en su ejecución; la necesidad de que su dominio no

exponga a un crecido número de dificultades; y otras varias, cuya suma

explica el alto interés del asunto. Cierto es que .este tema, por su natu

raleza, tiene una importancia científica y social de primer orden al mismo
tiempo, pues hay que tener en cuenta que la catarata, el glaucoma y el

desprendimiento de la retina, etc. en la especialidad que cultivamos, por
su frecuencia, y por exigir procedimientos quirúrgicos delicados, constitu
yen, desde hace muchos lustros, los temas más socorridos d.e la biblio
grafía oftalmológica.

No pretendo tratar esta cuestión directa y objetivamente¿ lo cual
no empece para que el oyente (o lector) suplan con su experiència, fruto
de su práctica y de su buena información, aquellas afirmaciones que me

propongo evitar, para que, sin mencionar hechos concretos, deje combatir
lo que sea merecedor de serlo.

Y ahora voy a intercalar unas consideracicnes que no estarán demás,
dado el auge que van adquiriendo la mecánica hasta en el criterio de los
hombres que se creen al abrigo de toda idea preconcebida ...

Supongámonos, pues, en el trance de elegir un procedimiento opera
torio, y considerernos varios operadores : uno habituado a una gran prác
tica hospitalaria moderna; otro, que, después de un excelente aprendizaje,
se dedica a la práctica privada, en grande escala; y un tercero, que, sin
haber dispuesto de tan excelentes recursos, se ve obligado a recoger el
fruto de la experiència de los demás en las publicaciones científicas. Ya
a priori podremos colegir el abismo que debe separar el criterio a que se

acoja cada uno de estos cirujanos, criterio en el que intervendrán, indis
cutiblemente, las ideas dominantes en la mecánica industrial sobre estan
darización, que tan grande influència ejercen para poder luchar con los
escollos que las condiciones actuales han impuesto a la mano de obra,
singularmente en aquellos casos en que se exige de ésta una gran precisión
en el producto del trabajo.

Pero la estandarización (valga la frase), o la normalización, o más
exactamente, la unificación del procedimiento operatorio, no es posible,
no en el sentido de reducir a uno solo los procedimientos de extracción de
la catarata o los de reducir la hipertensión ocular, pues esto, en el momen
to actual (que podemos llamar, de avalancha de la estandarización), no

se le ha ocurrido a nadie, Pero como puede ser que no esté muy lejos de
ocurrirsele, no estará de más que combatamos esta tendencia, convencidos
como estamos de su deplorable infíuencia sobre los fueros del criterio cien
Ufico en la elección de los procedimientos operatorios, que, según la lógica,
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ha de someterse a un criterio científico, que [a práctica, inteligentemente

orientada, debe determinar. y como tampoco es conveniente, ni lógico, que

se prescinda de emplear (en aquellos casos en que es de utilidad un pro

cedimiento) aquellas normas que la experiència va sancionando como bue

nas, veamos hasta qué punto podemos hallarnos dispuestos a seguir el

criterio de la unificación a ultranza ... Pero para esto, precisa 'que hagamos

algunas afirmaciones, y que las sometamos a un juicio consciente y pon

derado.

Empecemos por afirmar que cuanto más Se practica una maniobra,

se domina, y por lo tanto más se conocen sus dificultades y más partido se

puede sacar de su empleo, pero también es cierto que, llevada esta afirma

ción hasta el extremo, nos podría conducir hasta el absurdo de suponer

la situación privilegiada de un cirujano que se dedicase exclusivamente a

practicar una sola operación, con una sola técnica, y esto, que no obstante,

podemos conceder que en Ia práctica de una determinada técnica podría
alcanzar un dominio mecánico más perfecto que los demás, pero también

es cierto que este método dificultaría la independència de sú criterio cien

UGco, y para nosotros' el cirujano modelo es el que domina la técnica (le

su especialidad y tiene un criterio clínico perfecto, para aplicar en cada

caso el procedimiento más adecuado para procurar a cada paciente el

mayor bien con el menor peligro. Esto viene a resultar como si quisiéra
feda mecánico, y el otro, que también 10 fuese, pero poseyera sentimien

mas comparar las obras de dos artífices de los cuales uno fuera un per

tos artísticos que le llevaran a dar a sus obras un matiz inspirado en el

culto a la forma, que orienta a los que creen que el espíritu tiende a Ia

belleza como manantial sublime de sn inspiración y como el modelo mâs

perfecto de la realización de S11 ideal. Continuemos en este orden de con

sideraciones y veamos las condiciones que ha de reunir un procedimiento

operatorio para ser preferido en Ia práctica.
Desde luego que, dado rel ange que han adquirido el maquinismo y

Ia electricidad, el acoplamiento de ambos medios es casi imprescindible;

no obstante, el empleo de la cauterización térmica en los desgarros del

desprendimiento retiniano (pongo por ejemplo), parece contar los más

decididos partidarios entre los que prefieren la cauteriznción por el termo

cauterio, dada sn mayor resistencia al enfriamiento, que es propio de los

aparatos de igni-puntura (sin que ni los unos ni los otros pongan con se

guridad a cubierto de tal inconveniente tan propio, especialmente, de los

aparatos eléctricos). El mismo empleo de la igni-puntura recientemente

propuesto, para Ia extracción de la catarata, eS una prueba más de 10 que

no se ceja en el empleo de simnlificación y seguridad de esta operación,
en la que queda algo que desear y esperar en este sentido. Cierto es que

se ha llegado a un alto grado de perfección en esta clase de construccio

nes, pero es mayor aún el deseo con que 10 espera quien haya sufrido un

fracaso en el momento más comnrotnetido de su empleo, pues conserva

un perenne sentimiento de desconfianza, que dificulta su adopción.
Naturalrnente, que todo procedimiento operatorio complicado, en los

comienzos de sn estudio y aún más (le su empleo, requiere una serie de
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experimentación para llegar a adquirir los conocimientos precisos para
contribuir a sn perfeccionamiento y para cooperar a su adopción defini

tiva, ell beneficio de la humanidad, y en tal caso el bien común expica
los esfuerzos empleados para alcanzarlo, pero no siempre la conquista de

una posición compensa los esfuerzos que requiere ... Naturalmente que
una dificultad de esta naturaleza sólo ha de servir de acicate para ven

cerla, pero interin se logra, hay que poner en su pasivo los fracasos que
va ocasionando... Afortunadamente, el empleo de los aquinésicos y {Le
los anestésicos es 10 bastante seguro para que podamos confiar en su efi

cacia, y ésto permite el empleo de técnicas delicadas, pero aun con su

auxilio no quedan anulados 'tales inconvenientes, y no conviene prescin
dir de ellos hacer el análisis de todo procedimiento quirúrgico

Además del estudio de los tiempos del proceder operatorio, precisa
tener en cuenta la facilidad y la regularidad del proceso de cicatrización

que, merced a la asepsia y a la elección de excelente material quirúrgico,
va reduciendo en notable proporción sus peligros.

Precisa tenter en cuenta que influyen, no sólo en el resultado inme

diato, sino también en e¡ definitive de la intervención, para evitar los

peligros (o por 10 menos los desagrados) de ulteriores intervenciones, la
forma ele quedar dispuestos los tejidos. Pero este es uu asunto que requiere
por .parte del cirujano, que se capacite bien de las circunstancias que con

curren en cada caso para proceder concienzuda y científicamente.

y llegamos al término de nuestros propósitos, sin haber traspasado
los límites que nos propusimos, y si bien es cierto que el tema Se prestaría
a afirmaciones más categóricas, no era este mi propósito, antes biten, opino
que en cuanto a los procedimientos operatorios (como en todos los avances

de la actividad humana), no se ha de obstaculizar por sistema, sino llamar
la atención de los que puedan aceptarlos y utilizarlos para que los sometan
a un estudio reflexivo y sereno.



En l a muerte de Roux.

por el Dr. A. MARTÍNEZ VARGAS

El Dr. Emile Roux ha muerto.
Al bajar a la tumba el 3 de noviembre los restos mortales del doctor

.

Roux, Francia, la ciencia francesa y la humanidad, pierden al médico que
sin duda en todo el mundo ha movido por emoción de gratitud y tranqui
lidad espiritual, el mayor número de corazones de madres y de médicos
especialistas de niños.

Recordemos aquel tiempo: las madres veían amenazada Ia vida de
sus hijos por la difteria, el «gavilán de las tinieblas», que les arrebataba
sin remisión sus hijos en medio de crueles sufrimientos en el caso de crup
o garrotillo, y los médicos qne debíamos asistir diftéricos, habíamos de
resignarnos desde el comienzo a un seguro fracaso, salvo muy raras excep
ciones, aún contando con la traqueotomía y la intubación.

Ante la visión de las placas diftéricas, surgía el dilema terrible, el de
la entrega del enfermito a su suerte o la lucha por su curación. Esta reque
ría cacla clos o cuatro horas, curas locales de la garganta y nariz, que dada
IH resistencia de los niño:", se hacían necesarias de tres a cuatro personas

. para sujetarles y mantenerles la boca abierta, y cuanclo se lograba limpiar
todas las placas, la intoxicación que minaba el organismo traía una segunda
etapa dé peligro, una tiercera a cuarta; y cuando pasados 15, 20 ó 30 días,
parecía vencida del todo la enfermedad, acaso después de los 40 días, la
familia en pleno fervor religioso asistía a la iglesia ante el altar de la
Virgen para cumplir la promesa hecha, al regresar del templo, sin tiempo
ft despojarla de sus galas, .la criatura moría repentinamente, como fulmi
nada por un rayo, a consecuencia" de la parálisis cardíaca. Sólo los que,
madres o médicos, hemos vivido estas escenas, cle aliento o de desesperanza,
de curas tormentosas, somos los capacitados para comprender en toda su

magnitud la emoción que en todo el mundo produjo, en septiembre de 1894,
la comunicación de Roux al Congreso de Budapest, anunciando con la
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experiència de 300 casos, la curación segura y suave de la difteria, sin cura-

ciones locales. .

No bay en Ia bistoria de la terapéutica ningún suceso de tal magní-
tud v trascendencia .

•

j La difteria que vemos boy no es la di.fte.ria de aquellos tie�p.os '.
He dicho en otra parte que el descubrimiento del suero antidiftérico

ha sido' el más [mportanbe del siglo XIX, tanto por las numerosas vidas que

salva como por baber iniciado una senda nueva en el tratamiento de las en

fermedades infecciosas (1). En Ia misma comunicación, Roux presentó otro

suero curativo el antitetánico, pero con ser tan peligrosa esta enferme

dad quedó sujmportancia en segundo Iugar junto al suero antidiftérico.

'Por el año 1888 había yo regresado de los Estados Unidos, donde esta

ba en boga el tratamiento de Jacobi con el bic1oruro de mercurio ; hube de

asistir en 1889 una epidemia de difteria en Granada, en Ia cual sorprendí
hechos clínicos nuevos y de interés científico; pero tuve también la triste

y desesperante confirmación, de que los niños morían casi todos, fatalmen
te, tanto los que eran por sus familias entregados cea la buena de Dios»,
como aquellos otros, cuyos padres excitaban el celo de los médicos, sin
reparar en torturas, con tal de vislumbrar un débil rayo de esperanza.

Las fórmulas locales y generales menudeaban por aquellos días; i a
cada ensayo nueva deoepción l En Madrid, en 1891, hube de asistir, entre

otros, a un niño con una difteria faríngea que ocasionó por esfacelo de un

ganglio cervical, una perforación de la pared lateral izquierda del cuello, a

través de Ia que se veían la laringe y el esófago, alcanzando i hecho raro'
después de varias peripecias y de semanas, la curación definitiva.

Más tarde, aquí en Barcelona, en mayo de 1894, fuí llamado para visi
tar un niño de diez años; tenía una difteria faucial y nasal formidable y al
preguntar si sabían de algún caso de difteria en el barrio, me contestaron
llenos de desolación: «En 10 que llevamos de año, en este pasaje, han muer

to de esa enfermedad, veinte niños, todos los que ban enfermado.» Por em
peño de los padres, se usó en este niño la terapéutica activa y molesta,
Iogrândose la curación a costa de grandes esfuerzos. Fuê éste el último
diftérico que asistí en aquella etapa de inseguridad y de ineficacia terapéu-
ticas. Meses después ya disponíamos del suero.

En aquellos meses vimos en alguna revista alemana los primeros ensa
yos de Behring y Kitasako y las pruebas clínicas de Otto Katz con el suero
de cabra inmunizada y supimos que en el Institute Pasteur en febrero de
1894, Roux, que con Yersin había aislado la toxina diftérica ensayaba en
el Hospital d'Enfants Malades el suero de un caballo inmun'izado.

Estos eran los fulgores de una aurora esplendorosa que había de ama
necer en 'el Cong-reso de Budapest, el 24 de septiembre de 1894. Yo me
apresuré a difundí.r en nuestra Patria la nueva y redentora doctrina, publi
cando en una revista barcelonesa el 30 de septiembre la traducción ínte-
gra de la comunicación de Roux

'

A poco comenzó el éxodo de los especialistas de niños hacia las clí-

(1) Martínez Vargas: Tratado de Pediatria.
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nicas donde se ensayaba el suero, y la discusión más a menos apasionada,

hostil a benévola, en las sociedades médicas de esta ciudad, del nuevo re

medio. Pero la discusión más solemne y sólida se suscitó en el Ateneo Bar

celonés, en mayo de 1895, tomando parte en ella el doctor Robert y el d�ctor
Turró, así como el Dr. Guerra Estapé, entre otros. Como desde el pnmer

momento pude apreciar la seguridad del suero y me convertí en su más

entusiasta defensor, actitud que me costó algún disgusto, expuse en aque

lla magna discusión desde la historia de la difteria, con la serie de trabajos

de médicos españoles, que fué el precedente de mi memoria al Con

greso de Moscou, hasta los últimos detalles de Ia técnica de aplicación del

suero. De aquella asamblea del Ateneo salió consagrada la nueva medica

ción. Habían concurrido a aquellas sesiones, diversas comisiones de médi

cos, de delegados de ciudades catalanas y no catalanas, y puede afirmarse

que nuestra ciudad antes que otra alguna, fué el centro de irradiación de

la nueva conquista terapéutica y prestó un gran servicio al país.
Al final de 1894, el Dr. Ferrán había preparado el suero antidiftérico

en su laboratorio, poniéndolo a nuestra disposición y el Dr. Llorente, de

Madrid acometió también la preparación con grandes arrestos.

En agosto de 1897 llevamos al Congreso internacional de Moscou las

conclusiones de nuestros trabajos clínicos y experimentales y agrupadas
todas las estadísticas se estableció la conclusión de que el suero antidiftérico

era realmente curativo, según los resultados estadísticos de diversas nacío

lles. Por fin, aquel mismo año, en la inauguración de la Academia Médico

farmacéutica de Barcelona, yo pronuncié un discurso inaugural sobre «Re-

o sultados positivos del suero antidiftérico». Con esto quedó cerrado el ciclo

de las discusiones que en academias y en revistas se pretendía por algunos
aminorar el valor del nuevo descubrimiento. i Gran contraste! Cuando

aun imperaba el terror del fantasma diftérico en las multitudes, surgió la

profecía de Behring anunciando al mundo, que en lo sucesivo, aplicando
prontamente el suero, no debía morir un solo niño por difteria. En algunos

países la profecía va cumpliéndose.
Por esto dije al principio que las madres y los médicos especialistas

de- niños de la época anterior al suero, éramos los únicos que podíamos

apreciar en todo su inmenso valor el descubrimiento de Roux.

Roux nació el 17 de diciembre de 1853 en Confolens (Charente). Su

primera incorporación al trabajo fué en calidad de ayudante químico de

Duclaux.
En 1878, a petición del mismo Pasteur, Duclaux le dió como ayudante

a Roux, y fué tal su identificación con el gran Pasteur desde este momento,

que no se apartó de su lado y trabajó en el análisis de vinos, en el cólera de

las gallinas y en el estudio de la bacteria del carbunco hemático.

En 1883, asistió con Nocard, Strauss y Theullier a la evolución de una

epidemia de cólera desarrollada en Egipto.
En 1882, colaboró con Pasteur en los trabajos sobre la rabia, y en
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1885 y 1889, hizo estudios sobre el carbunco, el mal rojo del cerdo y la
toxina diftérica.

Junto con Yersin, descubrió la toxina diftérica, sosteniendo des
pués la doctrina de que los rnicrobios actuaban en el organismo humano por
su presencia y por las toxinas que producen. Dedicado con ahinco a estos

experimentos, inmunizado el primer caballo y tratando de inmunizar un

segundo, pidió a Jules Simon, que durante cuarenta años había visto fra
casar en el pabellón Trousseau, servicio de difteria, todos los tratamientos
ensayados, permiso para ensayar este nuevo agente. Otorgado aquel con
la mayor amplitud, auxiliado por Martin y por Chailleux, cada tarde Roux
iba al hospital personalmente a hacer sus inyecciones y desde febrero
acumuló las historias de unos 300 casos para su comunicación al Congreso
de Budapest. Al mismo tiempo comprobó la eficacia del suero antitetánico.

La obra de Roux quedó perfecta en sus comienzos. Años después,
cuando se ha registrado un recrudecimiento de las epidemias de difteria
en varias naciones, con un aumento desusado de la mortalidad, hecho re

gistrado por nosotros aquí en Barcelona (1), al inquirir las causas de esta
desgracia, se atribuyó por muchos a que la técnica seguida en la prepara
ción del suero no era tan rigurosa ni tan enérgica como la primitiva, segui
ru. por Roux; Ia prueba está en Bélgica, donde estas defecciones no se han
registrado; el Prof. Bordet, según una conversación celebrada con él en
1930, me confirmó que prepara el suero con la técnica primitiva de Roux,
y así la acción curativa se mantiene intensa.

En las postrimerías de la vida, Roux pudo alegrar los últimos días de
Pasteur con sus triunfos sobre la difteria.

Alguien ha dicho «que el mayor descubrimiento de Pasteur ha sido
descubrir a Roux».

Roux, hombre investigador y apóstol, estaba dotado de cualidades mo
rales superiores.

Roux impresionaba por su aspecto nada común: alto, enjuto de cames,de color cetrino, hemoptoico a veces, de ojos vivos, de profundo mirar,de semblante dulce, paciente para escuchar a todos, cualquiera que fue
ra su condición, de aire enfermizo, parecía un modelo del Greco. Era la en
carnación espiritual de Pasteur.

A su genio inventivo. unía una gran voluntad para el trabajo, un
ordenamiento riguroso de las horas, Ull fervor positivo, supremo, por la
ciencia, un afán insaciable de luchador contra el infortunio ajeno, contralas infecciones y la muerte. Su dialéctica era precisa, clara y concluyente;tenia el don de sorprender a mitad de la exposición los problemas planteados y Ia habilidad feliz de reunir en conclusiones lo esencial del debate;después de su discurso, sereno, sobrio, ajustado, no cabían otras intervenciones. Sus colaboradores, sus amigos, sus discípulos, tenían tal fe y confianza en su dictamen, que no se atrevían a objetar; sin embargo, él seapresuraba a desvanecer las dudas por modesto que fuera el discípulo, Y,

(I) Véase La Medicina de los niños, 1928 y siguientes.

•
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con gran dulzura daba reglas para obviar los inconvenientes de un expe

rimento.
A pesar de los honores recibidos, no conoció los tufos de la sob:rbia,

ni de la vanidad. Académico de Medicina en 1895, de la Academia de

Ciencias en 1897, caballero de la Legión de Honor en 1884 y Gran Cruz

en 1920, elevado a la dirección del Instituto Pasteur en 1904 como suce

sor de Duclaux, vivía modestamente en su cuartito del piso alto del mismo

Instituto, el que ocupó desde su ingreso, con un mobiliario sencillo, cual
celda de fraile. Sus emolumentos no modificaron su vida, que se desarro
llaba constanternente en la mayor modestia, pero servían a diario para re

mediar desdichas ajenas, miserias que no podía conocer sin aminorarlas.
Como su colega Metchnikoff, sintió por el Instituto la mayor abnegación y

cuando recibió el Premio Nobel (entonces 200.000 francos), no titubeó en

incorporarlos a las necesidades del establecimiento.
Un gran afecto tuvo por una hermana suya que vivía en Auteuil y

que solía visitar a diario.
Para Ferrân tuvo grandes consideraciones ; informó favorablemente la

concesión del Premio Breant como descubridor de la vacuna anticolérica,
le visitó y fué su huésped en su laboratorio de La Sagrera para informarse
detalladamente de sus teorías acerca de la vacuna antialfa, le alentó a con

tinuar sus investigaciones y cuando en 24 de julio de 1919 iba a ensa

yarse la vacunación colectiva de la vacuna antialfa, dirigió una alocución
al alcalde de Alcira para animarle, augurándole que este hecho y esa fecha
marcarían «una fecha memorable en la lucha contra la tuberculosis».

A pesar de su aparente frialdad, era Roux un afectivo. En una maña
na gris, fría, del mes de diciembre de 1918, en pleno armisticio, la «Mi
sión de médicos españoles», que tuve la honra de presidir, hizo SH visita
oficial al Instituto Pasteur. Fué el mismo Roux quien nos mostró la parte
del Instituto dedicada al servicio de la guerra, que absorbió todas las
actividades del establecimiento para proporcionar a los soldados, sueros,
vacunas, antisépticos, agentes esterilizados, etc. Terminada la visita en el
mismo jardín, con un frío que parecía «helar las palabras», le expresé la
gratitud profunda de nuestra «Misión», y me permití suponer que aquella
transformación del Laboratorio de investigaciones en «fábrica de agentes
terapéuticos» debía haber lastimado su espíritu, selectamente científico;
pero esta tristeza quedaba recompensada con creces al recordar que
los millones de madres que en septiembre de 1894 entonaron el himno de
gratitud por ver a sus hijos salvados de la difteria, era superado todavía
por más millones de madres, de esposas, de hijos o de hermanos de va
rias patrias, que veían a sus soldados protegidos contra todas las complica
cienes de las heridas de guerra. Roux palideció profundamente, enmude
ció y estrechó mis ruanos con efusión, al tiempo que unas lágrimas hume
decían sus ojos.

Roux ha alcanzado 80 años de edad. Su larga vida de trabajo, de
abnegación, su altruísmo, su carácter, su desinterés, su desdén por la vana

gloria, sus auxilios al necesitado, aun con daño de sus propias necesida
des, las numerosas vidas que ha salvado con su descubrimiento, que equí-
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valen a verdaderos milagros, rodean su vida de una aureola. de santidad.
Como su maestro Pasteur, Roux abrillanta el cielo de Francia, obli

gando a Ia humanidad a una deuda eterna.
Francia, la nación esencialmente noble y generosa, que ha impuesto

por norma a sus sabios enseñar cuanto sepan sin reservas, ha conquistado el
título de maestra del mundo por esta entrega cordial de 'su ciencia y de
su arte.

Emile Roux ha sido uno de sus más destacados apóstoles de la Verdad
y del Bien.



ROUX
* 1853. t 1933·



El Doctor Emilio Roux y la difteria.

por el Dr. J. GUERRA ESTAPE

El presente trabajo Io motiva mi obediencia al acuerdo que tom6 la
Academia, en su sesión del primero de diciembre del presente año, de publi
car e nlos Anales de la misma, todo cuanto tuvieron la bondad de oírme, en
aquella sesi6n, mis estimados compañeros cuanto dije y propuse, en recuer
do y buena memoria del doctor Roux, del eminente médico, que tan bien
supo colmar un colosal vado de la ciencia; logrando con ello .quedasen bien
iluminadas grandes obscuridades, que en ella existían, dotándola, al mis
mo tiempo, de conocimientos y de medios, que habían de servir, en Io
sucesivo, para salvar a innumerables vidas humanas.

Los adolescentes estudiosos de entonces, recordarnos aún aquel pe
ríodo de 1878 a 1883 durante el que recibíamos, con emoción y entusias
mo juvenil, la enseñanza de los nuevos descubrimientos de la bacteriolo
gía, cuyos estudios met6dicos había iniciado el gran Pasteur; y todo
cuanto se iba dando a Ia luz, debido a sus trascendentales descubrimien
tos, era seguido con anhelo por toda la juventud de nuestra tierra. Acá,
mis primeras nociones sobre bacteriología, las recibí en la cátedra de Quí
mica del doctor Luanco, cuando mi maestro y buen amigo, explicaba las
teorías que entonces atraían la atenci6n del mundo científico y él poma
en parangón ll.l teoría sobre las fermentaciones de Liebig y la nueva de
Pasteur, a la cual apoyaba el maestro y defendía con s6lidos experimen
tos, que nos demostraban cuán positivos y ciertos eran y el gran valor
que para la ciencia tendrían los descubrimientos de Pasteur.

No es mi objeto, reproducir ahora, la relación de los prodigiosos des
cubrimientos de Pasteur, desde entonces hasta la muerte del glorioso
sabio, que son muy bien conocidos de todos los señores académicos. No,
la Academia ya prestó un gran homenaje, a su tiempo, a Pasteur y de
ello aun conserva buena memoria y en forma material se recuerda en
sitio de honor de sus salas ; hoy mi fin es cooperar a los deseos de nuestra
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veterana corporación de honrar como se merece y exige de todos, el exce
lente recuerdo del hombre eminentísimo cuyos descubrimientos para la
ciencia han IJegado a una grandísima altura, tan elevada como lo han
sido su laboriosidad y su rnodestia.

Tengo el convencimiento de que Roux, vino a ser para Pasteur, un
complemento que le fué un gran auxiliar, pues Pasteur no era médico y
los conocimientos médicos de Roux sirvieron para muchas experiencias
qoe se iniciaron en el Iristituto Pasteur, sobre todo en experimentos he
chos en animales o en las clínicas humanas, sobre el tétanos, la rabia y
la difteria.

De suerte que el nombre de Roux va sólidamente unido a todos los
estudios efectuados en el Instituto, desde que comenz6 a trabajar en él,
y no pocos de los descubrimientos hechos son debidos a su inicia
tiva, como v. gr. en sus descubrimientos sobre las toxinas solubles y a la
acción de los sueros, sobre cuyas materias se han publicado páginas en

las cuales, aun hoy día, no les posible hacer enmienda alguna. Ayudó
activamente a Pasteur en sus investigaciones sobre el cólera de las galli
nas, en el carbunclo, la rabia, el tétanos, etc.; pero en donde sobresale
la personalídad de Roux y le han dado nombradía y gloria mundial, han
sido sus estudios sobre la difteria, dedicándose años y años, con constan
cia y paciencia henedictina, al estudio de su etiología, la patogenia y su
tratamiento.

Si es cierto, que respecto a la difteria, no fué él quien descubrió el
microbio causal, ni fué tampoco él quien inició la sueroterapia, a Roux
se debi6 el que se conociese bien Ia etiología del mal, que merced a él se

puediese preparar el suero con el ha1lazgo de la toxina y a sus trabajos
la aplicación de tan excelente tratamiento antidiftérico a Ia humanidad.

Porque dígase cuanto se quiera, resultará siempre que la sueroterapia,
en la difteria, no entró francamente en la práctica, hasta que Roux hubo
presentado sus memorias en el VIII Congreso de Higiene y de Demogra
fia, celebrado en Budapest del 2 al 7 de septiembre de 1894.

Es verdad que la sueroterapia de la difteria ya había sido planteada
por Behring y Kitasato en 1890 y aplicada al hombre por Behring, Boër,
y Kossel en 1892; pero también es cierto, que por la desconfianza de la
mayoría de 105 clínicos y experimentadores de laboratorio, como luegodiré, y la escasez de suero obtenido, no había entrado en la clínica huma
na el nuevo tratamiento.

Entre los méritos sobresalientes de Roux hay uno que contribuyó, de
un modo decisivo, a que fuese fácil el establecimiento de la sueroterapiaantidiftérica; me refiero al descubrimiento de la toxina diftérica en colaboración con Iersin en 1839 (1). Era un hecho, el haber encontrado antes
el bacilo productor de la difteria por Klebs y Loeffler; pero aun por mu-

(I) Por alguna persona de nuestra tierra que, por su posici6n científica, debía estar mejorenterada, en 189 I aun se decía que la difteria clásica se iniciaba jorfenómenos generales a los q1U
sIguen las localizaciones ..... y en ella se habían de evitar las auto-infecciones producidas por la
regresión de los productos fibrinosos y por las leucomainas que puedan elaborarse in situ.
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chos experimentadores, incluso el mismo Loeffler, se estaba en duda

sobre el carácter específico del bacilo como productor de la difteria. Fué

tan sólo cuando Roux descubrió la toxina y se pudo reproducir con ella,
en los animales, fenómenos iguales o análogos, a los producidos por la

difteria en el hombre, Se estableció el sello de identidad, que sirvió para

que fuese aceptada por todo el mundo, como prueba irrecusable de que

el bacilo de Klebs-Loeffler es el productor específico de la difteria hu

mana.

El descubrimiento de la toxina fué el poderoso foco de luz, que acla

ro positivamente el problema, por cuanto ya era sabido, por muchos tra

bajos anteriores, que los productos solubles o toxinas de ciertos micro

bios, especialmente el de la fiebre tifoidea, sometidos a la acción del calor

e inoculados en pequeñas dosis a animales, eran susceptibles de darles

inmunidad contra la inoculación virulenta del mismo microbio y como

consecuencia, que 10 mismo debía suceder en la difteria, lo que se demos"

tró positivamente al siguiente año por Fraenkel. Comprobado esto, fué

cuando en 1890 Behring y Kitasato vieron como el suero de animales va

cunados contra la difteria, contenía una substancia, que llamaron anti

toxina, q ne inoculada a animales antes y después de la infección difté

rica, les daba el poder resistir a esta infección y aun triunfar de ella,
cuando ya se había desarrollado y fué cuando Behring tuvo la iniciativa

de aplicar este tratamiento a la humanidad.

Con todo, tanto en Alemania como en otros países, la mayoría de

los hombres prácticos y eminentes, tal vez influídos por el fracaso de

13 tuberculina de Koch y 10 ocurrido en muchos casos de tétanos, pu

sieron gran resistencia al uso del suero antidiftérico con un fin terapéutico
humano.

A mi juicio el gran mérito de Roux aumentó, no tan solo al descu

brir la toxina y éon ella demostrar la especialidad del bacilo de Klebs

Loeffler, sino cuando pudo, por medio de sus memorias leídas en el Con

greso de Budapest, dar a luz para todo el mundo, su procedimiento para

obtener grandes cantidades de suero, valiéndose de caballos vacunados,
10 que antes no era posible vacunando animales pequeños y así tuvo bas

tantes elementos para poner en práctica, en gran escala, el tratamiento

sueroterápico de Ia difteria humana en el hospital d'Enfants-Malades. Con

las inyecciones del suero de caballo vacunado contra la difteria, había lo

grado, ya desde el principio, reducir la mortalidad de los niños diftéricos

que antes era la terrible de un 50 por 100, a la halagadora cifra del 24

por 100 y que muy pronto, conforme se perfeccionó la técnica del trata

miento, se pudo disminuir aún la mortalidad llegándose, en el bello des

censo, hasta bajar a un 12 por 100. Y aun diré después algo que mejora
aún esta última cifra.

-

Pero el mérito de Roux aun aumentó, resolviendo otra dificultad, que
consistía en la necesidad de poseer grandes cantidades de toxina, para

preparar los caballos que habían de dar el nuevo antitóxico, 10 que al

canzó con su procedimiento de cultivo del bacilo diftérico virulento, si

guiendo un proceder práctico y muy ingenioso, por el que se podían ob-
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tener, en un plazo de 25 días, grandes cantidades de toxina, suficieutes

para poder vacunar muchos caballos a un mismo tiempo.
Con sus estudios logró Roux que se pudiese dar extensión insospe

chada al tratamiento y de un modo prodigioso, aumentar cada día el nú

mero de vidas humanas salvadas.
Si entre todos los trabajos de Roux meritísimos, no hubiese otros

que los descubrimientos que aportó para el tratamiento de la difteria, que
ell aquella época era el terror de las madres y motivo de continuo espanto
para todo médico celoso de su profesión, por hallarse completamente des

armado contra tan terrible mal y que con la sueroterapia se transformó,
en seguida, en una enfermedad dominable por todo el mundo, ya sería
un gran timbre de gloria para un hombre y un motivo de gratitud uni
versal.

Tanta fué la impresión que produjeron en mi ánimo Ia lectura de las
memorias que Roux presentó al Congreso de Budapest y las noticias par

ticulares que tenía de la capital de Francia, muy diferentes de cuanto se

publicaba por presumidos indocumentados, de todas partes y de todas

categorías, me decidieron ir a estudiar, sobre el terreno, cuanto hacían

los colegas franceses.
Séame permitido ahora una digresión, que juzgo muy pertinente a

mi fin.
Para que ·los médicos actuales puedan formarse concepto de 10 que

representaba, para los que ya estábamos entonces en muy activo ejercicio
de la profesión, el nuevo descubrimiento que nos llenaba el corazón de
tan halagüeñas esperanzas, yo podría darles nota detallada de más de cien

to cuarenta y cinco llamados métodos de tratamiento de la difteria, con

igual número de nombres de las entonces principales eminencias del mun
do médico. Entre cuyos métodos había no pocos que hacían más daño y

hacían sufrir más a los niños ayudando a mandar infantitos al cielo con

mayor furia que la misma enfermedad.
.

Dejando aparte irracionales tratamientos internos, tendré bastante
ahora con decir que siguiendo alguno de aquellos métodos se frotaba desa
piadadamente la garganta de los niños con percloruro de hierro, nitrato
de plata, ácido clorhídrico, ácido fénico, ácido salicílico, con soluciones
saturadas de ácido hipoc1oroso, con soluciones saturadas de perrnangana
to de potasa, y aun inhalaciones de ácido fluorhídrico, etc., etc., facilí
tando, con tan bárbaros tratamientos, que muchas difterias benignas, que
probablemente habrían curado mejor sin ningún tratamiento, se exten
diesen a la laringe, a los oídos, ojos, etc., o sobreviniesen grandes y gra
ves intoxicaciones.

Imagínese, por un momento, la triste situación de un niño disneico
quejumbroso, apoyadas sus manecitas en las barandillas de la cama, con

la cabeza tendida atrás, jadeante, buscando el aire vivificador que escasea
ba en sus pulmones; hinchado el cuello por los grandes infartos ganglio
nares, pálido azulado su rostro abotagado, los labios ennegrecidos por la
fiebre y quemados por el contacto de los cáusticos, una boca y farínze
llenas de coágulos sanguinolentos, estando todas las mucosas ennegre-
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cidas y malolientes y en tal estado desapiadadamente se le practicaba
aún con gran valentía una cura con alguno o algunos a la vez, de los

métodos a que aludí.
Presenciar una cura de un niño así tratado, como había tenido oca

sión de ver, constituía un cuadro tan horrible que aun, después de más

de cuarenta años, no se ha podido borrar de mis recuerdos la pena que

me producía su visión.

Cualquiera que con la imaginación se traslade a aquella época, com

prenderá mis entusiasmos para aprender bien >el nuevo tratamiento y que

no fuese tardío en ello.
No fué pequeña mi suerte, la que tuve al llegar a París, siendo guia

do, en seguida, por mi maestro y amigo Dr. Jules Simon, amigo íntimo

de la familia Pasteur, quien me llevó al Instituto de este nombre, en don

de, yendo eon tan buen padrino, fuí espléndidamente recibido por los

amigos de Julies Simon, a cuya compañía se unió el doctor Roux a los po

cos minutos y de quienes he recordado siempre su cariñoso acogimiento

que tanto facilitó mis estudios en el Instituto Pasteur.

Pero el padrino hizo más aún, llevándome al día siguiente a los hos

pitales de Enfants-Malades y Trousseau (en éste hada pocos días se usaba

la sueroterapia), y presentándome a los jefes de clínica, recibí de ellos tan

solícito y fino trato, dándome toda suerte de facilidades, que superaron

a todo cuanto aspiraba al salir de Barcelona. A todos estuve siempre agra

decidísimo.
Al recordar 1111S estudios sobre la difteria en París, en octubre y

noviembre de 1894, que al regresar sinteticé en una conferència que dí en

el Ateneo Barcelonés, en 16 de noviembre del mismo año, tengo un

grandísimo placer, viniendo a recrear mi memòria pensando en aquellos
días de actividad febril de que fuí testigo y actor en el Instituto Pasteur

y en los hospitales, y durante los cuales se me hadan fugaces las horas

y rápidos los días, estando poseído de una alegría permanente al ver los

triunfos cotidianos de la sueroterapia y el gozo continuo de presenciar
cómo se salvaban tantos niñitos, que, sin el nuevo tratamiento, segura

mente habrían fallecido, víctimas de una enfermedad gravísima y contra

la cual, hasta aquellos momentos felices, habíamos estado completamente
desarmados, poseyendo tan sólo tratamientos empíricos y algunos bárba

ros, como ya dije, para combatirla.

Después del descubrimiento de la biología del bacilo y saber que

vivía mal en un medio ácido, se me había ocurrido ya el limpiar la gar

ganta de los niños con una solución débil de ácido cítrico, procurando no

herir la mucosa, añadiendo el zumo de limón a pequeñas dosis, pero fre

cuentes, para conservar la acidez de la saliva de la boca, de un modo

permanente, como ya expliqué a su tiempo en la Academia y Laboratorio

de Ciencias Médicas (1), 10 que me daba éxitos halagüeños, a que antes

no estaba acostumbrado, pero aun así, siempre era para mí un manan

tial de zozobras y temores cada caso de difteria que debía tratar, temien-

(I) V. Actas 1894 a 1895. - GUERRA. La sueroterapia en la difteria.
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do siempre al terrible garrotillo o un desenlace funesto, y es por todo
esto que el nuevo tratamiento constituía para mí una perpetua espe
ranza.

Al tornar el tren para París, he de confesarlo, a pesar de haber seguido
año l'or año y casi día por día, los estudios que se efectuaban en Ale
mania y en Francia, como mi. experiència ya era suficiente y mis cono

cimientos bastantes para saber cómo se habían derrumbado otras espe
ranzas terapéuticas, iba algo desconfiado de la realidad del éxito que
se había pregonado, lo que me hubiera producido hondo disgusto, aun

que no dejaba de animarme la coincidència que se establecía entre los
investigadores alemanes y franceses.

Pero las dudas se me desvanecieron así que comenzaron mis obser
vaciones en los hospitales, adquiriendo pronto el convencimiento de que
era espectador y actor en la solución venturosa de un gran problema cien
tífico y humanitario.

A los pocos días de mi vida en las clínicas, tenía ya el gozo de ha
ber aprendido cómo se curaba la difteria, poseyendo nuevos conocimien
tos que, en lo sucesivo, habían de librarme de muchas congojas y de te
mores, con la seguridad que adquiría de que, ante un caso de difteria,
podría actuar siempre como médico y no como curandero, corno se nos

había enseñado hasta entonces en todas partes.
y es que, al seguir la observación metódica de los enfermitos de los

pabellones de difteria, anotándolos uno por uno, en rnis apuntes había
páginas seleccionadas, en las cuales anotaba los casos más graves, así
juzgados, ora por heber llegado ya gravísimos al entrar en la sala, por
llevar muchos días de enfermedad sin tratamiento, lo que ocurría cada
día en las nuevas entradas al hospital, a por tratarse de difterias malig
llas ya desde luego, por ser hipertóxicas o de gran extensión, propagadas
J. los órganos vecinos, todo bien observado clínicamente, y en los labo
ratorios microbiológico y químico. y me resultaba que, enfermitos juz
gados ya desde su entrada en la sala, como gravísimos y con toda pro
babilidad mortales, a las 24 horas a a 10 más a los dos días, el cuadro,
era del todo distinto sonriendo el niño a nuestras caricias y muchos ju
gando sentados en sus camitas.

Por aquellos días, la difteria abundaba más en las salas, porque acu
dían a buscar el auxilio del hospital, numerosos niños die familias pu
dientes, que en otros circunstancias habrían seguido la enfermedad en
sus domicilios y por un médico particular; Pero era que tan sólo había
suero para los hospitales, siendo imposible obtenerlo por ningún otro me
dio. Esto hacía que tanto en las visitas de la mañana como de la tarde,
había en los dos hospitales nuevas entradas de enfermitos, estando mu
chos de ellos eu situación desesperada, tanto que en muchos casos no hubo
ni tiempo de ponerles la primera inyección.

El retraso de entrar en el hospital se debía muchas veces a que el
enfermito estaba al cuidado de un médico de esos que leen a. la ligera y
su superciencia presumida ya les hace juzgar y hablar mal, de toda. inno
vación científica incapaces de entender y menos de acatar. Pero eran las



ANNALS DE L'AcADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA 383

madres, vehementes y presurosas, las que, a pesar de su médico, nos

traían a sns hijos moribundos, impulsadas por el clamor ciudadano que

hacía conversación cotidiana de los triunfos de Enfants-Malades y Trous

seau; corriendo de boca en boca el nombre de Roux corno gloria cientí

fica y benemérito bienhechor de la humanidad.

Hallo en inis apuntes observaciones muy notables sobre anginas y

laringitis diftéricas puras, o con asociaciones rnicrobianas=-Loeffier y es

tafilococos, Loeffler y estreptococos-, que revistieron gravedad inusitada

y con resultados óptimos y de un modo especial notabilísimos casos de

crup simples a mixtos, sencillos a complicados, intubados a traqueotomi
zados, o sin intervención ninguna con éxitos tan sorprendentes que fue

ron siempre insospechados hasta los momentos a que me refiero.

El relato de las observaciones a que antes aludí, por aquellas fechas

tenía un gran valor, que no posee hoy y por este motivo no las relato

ahora, pues observaciones como las mías, después de la sueroterapia, se

han visto a millares por todo el mundo y hemos tratado todos en Barce

lona desde 1894.

Un resumen de aquellas observaciones Io hice len la conferència del

Ateneo a la que me he referido, pues aquel día tenían gran valor para
instruir o a 10 menos hacer callar a los detractores inconscientes del nue

vo tratamiento y para destruir los efectos de estadísticas mal formadas y

que rodaban por aquí, con la malévola intención de desacreditar Ia sue

roterapia aun antes de conocer en qué consistía.

Como muestra de los datos que yo poseía, bastará ahora recuerde que

de un primer lote de 120 niños con anginas diftéricas Loefflerianas, tan

sólo murieron 9 y de entre estos 9 muertos, siete murieron antes de las

24 horas de empezar ,el tratamiento, tal era su estado de intoxicación y,

por lo tanto, de gravedad, al entrar ya en el hospital y los dos restantes fa

llecieron tuberculoso Ulla y morbiloso el otro.

En las anginas diftéricas con asociación de estafilococos a de estrep
tococos, se obtenía una mortalidad, que antes era suficiente para des

templar los nervios del médico mejor equilibrado, que con el suero no

llegaba al 14 por 100.

y el terrible y pavoroso garrotillo, cuando era diftérico simple, los
muertos no alcanzaba el 17 por 100 y en los asociados teníamos alrededor
del 18 por 100.

De suerte que los resultados que alcanzábamos, nos daban cifras mu

cho mejores que 1:1s expuestas por el mismo Roux en el Congreso de Hi

giene y Demografía de Budapest y a mi juicio era debido a dos hechos

capitales y eran, uno de ellos, que el personal de todas categorías estaba

muy unido y mejor adiestrado en el tratamiento (el logro de tan excelen

te organización, fué precisamente obtenido meroed a la iniciativa y en

señanzas de ROl1x) y el segundo, la mejor instalación de los pabellones
destinados al tratamiento de la difteria, holgados y mantenidos siempre
a una continua temperatura y ventilación uniformes, y, sobre todo, por

disponer de salas separadas, en los que Se podían aislar a los afectos de
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bronconeurnonia o sospechosos de afecciones pulmonares, o de infecciones
como Ia escarlatina o el sarampión.

Pronto nos convencimos todos de que el nuevo tratamiento era más
eficaz y rápido, conforme era aplicado más pronto y era mejor dosificado
el suero, toda vez que éste podía obrar con mayor oportunidad y éxito,
si la toxina diftérica aun no había tenido tiempo para producir daños en

las células y tejidos del niño, o complicaciones en órganos y aparatos vi
tales.

En aquellos días felices. que recuerdo ahora rejuveneciéndome, en

cada visita, tanto en las de la mañana como de la tarde, teníamos sor

presas agradables, obteniendo señalados triunfos terapéuticos, que no ha
bíamos esperado conseguir tan pronto y de tal magnitud.

Entonoes hube de oir los elogios tributados por la Comisión nom

brada por la Academia de Medicina, que había de informar, a petición
del Cobierno, sobre el valor del nuevo tratamiento, y presenciar el entu
siasmo que producía a pediatras veteranos como Cadet de Gassicourt y
Bergeron - que formaban parte de aquella comisión-, de suerte que
una tarde que estaba con ellos, comentando aquellas tristes fechas, en las
que se trataba empíricamente a los diftéricos y aquellas epidemias de dif
teria letales para los pobres niños y aun para los mayores, como 10 de
mostraban las dos largas listas, una de médicos y otra de alumnos, que
habían sucumbido al terrible mal y cuyos nombres estaban esculpidos en

dos grandes tablas de mármol colocadas a ambos lados del vestíbulo del
hospital Trousseau y ahora la belleza clínica del tratamiento, fijándonos
sobre todo en el rápido descenso de la temperatura, después de la primera
a de la segunda inyección y que muy pronto los enfermitos ya no tenían la
palidez, la tristeza y la postración, que todos estábamos acostumbrados a

ver en los pequeños enfermos de difteria. Además, Ia traqueotomía se

hacía cada dia menos necesaria, según Se iba perfeccionando la técnica y
pulcritud en el tratamiento. En aquella conversación me dijeron, que
ellos aconsejarían a la Academia que diese un informe del todo favorable
al empleo del suero antidiftérico y, además, que se procurase por todos
los medios y lo más pronto posible, el dotar al Instituto Pasteur de todo
lo que fuese necesario para que, a la mayor brevedad, pudiese atender a

todas las peticiones de suero, que fuesen formuladas indistintamente por
todos los médicos o por 10s poderes públicos.

y en efecto, en la sesión del 16 de octubre, la Academia aprobó el
informe de Ia Comisión, sin discutirla y por unanimidad. Por aquellos
días era extraordinario el entusiasmo del pueblo parisién para allegar fondos
con que tener y mantener caballos, para obtener el suero precioso. Como
ejemplo, bastará ahora que recuerde como un periódico «Le Figaro» abrió
una suscripción pública entre los niños, obteniendo a los pocos días la
suma de 200.000 francos para el Institute Pasteur, y sería larga la lista que
podría dar de corporaciones y entidades que todos los días se esforzaban
en reunir prontos auxilios para que nada faltase al Instituto.

En las conversaciones de cuantos nos reuníamos y trabajábamos en el
Instituto y en -los hospitales, sobresalía siempre la nota alegre y entusías-
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ta por el nuevo descubrimiento y por el apoyo económico y moral que se

encontraba por todas partes; es inútil decir que quienes participaban en

gradó superlative de este ambiente cristiano y científico eran el gran

Pasteur y su heredero científico Roux, glorias de la humanidad.

Hasta los discípulos éramos mirados y tratados con respeto y afecto

por el público; como recuerdo y prueba de ello diré que cuando fuí a la

casa Simal a comprar la jeringa modelo Roux, para aplicar el suero en Bar

celona y la caja muy bien construída para la intubación - instrurnentos

que conservo y guardo como dos reliquias - sólo quisieron cobrarme la

mitad del precio que la casa tenía establecido.
Cuando me hallé en posesión, a juicio de mis maestros y mío, de un

conocimiento perfecto de la técnica para poder cumplir con mis obliga
ciones, me despedí de los buenos amigos que dejaba en Francia y de un

modo especialísimo de mis maestros Jules Simon, Cadet de Gassicourt,
Grancher, Sevestre, Lebreton, Chaillou, Martin (que tau prácticas y sabias

lecciones había dado de bacteriología) y la emocionante con Pasteur y

Roux, quien con un buen abrazo me regaló dos frascos ele suero, que en

tonces no se podía adquirir en ninguna parte por ningún precio (1).
El suero 10 traje guardado con mayores precauciones que hubiera te

nido para una joya de inestimable precio y fué el que tuve la gloria die

exponer al auditorio que tuvo la bondad de escuchar mi conferencia del

Ateneo y de aplicar con éxito a los pocos días. Sobre ésta he tenido la suer

te de hallar entre mis apuntes, dos ejemplares, uno del «Correo Catalán»

(sábado, 17 de noviembre de 1894) y el otro del «Diario de Barcelona»

(lunes, 19 de noviembre de 1894), periódicos que a la sazón dieron cuenta

de ella.
Coincidiendo las reseñas de ambos periódicos en 10 esencial, juzgo ne

cesario publicar, en homenaje y buen recuerdo a Roux, 10 que dijo la

prensa entonces y por ser de las dos reseñas, la primera que se publicó
la del «Correo Catalán», copiaré a la letra 10 que dice éste, añadiendo en

letra bastardilla, algo que tal vez, por exigencias de espacio, no puso el

periodista y que ahora es interesante no quede en el olvido. Decía así

el periódico barcelonés:
«EL REMEDIO DE LA DIFTERIA. El interés que despierta en los mo

»rnentos actuales el tema que encabeza estas líneas, atrajo, anoche, a la
»conferencia anunciada sobre el mismo por el Dr. Guerra, en los salones
»del Ateneo una concurrència numerosa, entre la cual figuraban notabili

»dades médicas de esta capital, catedráticos de las facultades universita
»rias y personas de gran ilustración científica. Empezó el doctor Guerra
»encareciendo Ia importancía del tema y manifestando las razones que le

»indujeron a emprender el viaje a París, para estudiar sobre el terreno el

(I) Por aquellas fechas, se refería, que un acadudalado vecino de Marsella, había pedido
suero para un hijo suyo, sometiéndose a cualquier tasa que pusiera el Instituto sobre su fortuna,

mientras le enviase suero, Se le contest6 que era imposible complacerle porque era severa la or

den de que el suero obtenido solo debía ser aplicado en los hospitales Enfants-Malades y

Trousseau,
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»invento del eminente fisiólogo médico, doctor Ronx, qne tan grandes
»beneficios puede producir a Ia humanidad y tantas lágrimas puede ahorrar
na las madres de familia.

»Sus impresiones han resultado consoladoras, pues de los hechos exa

»rninados en los hospitales resulta que el procedimiento es eficaz y hasta
»hace esperar que además de curativo pueda ser empleado como preven

»tivo de la terrible enfermedad infantil que tantas víctimas causa en esta

»época del año.»
»En la primera parte de su peroración, describió el conferenciante las

»diferentes clases de difteria y las diferencias que a cada una distinguen,
»explicando minuciosamente su proceso curativo. Hizo resaltar que las
»estadísticas médicas son las más falsas de todas las estadísticas, por la
»variabilidad de las condiciones individuales de los enfermos, y que, por 10

»tanto, débese fiar muy poco en ellas sobre todo cuando se forjan con

»excesiua presunción para combatir un descubrimiento que se desconoce.

»Explicó luego el modo de obtener la toxina de la difteria, haciendo
»resaltar las dificultades que tal operación ofrece, de tal modo que sólo
»se puede obtener en las condiciones indispensables de pureza, disponien
»do de un laboratorio montado a la perfección y contando con una gran

»experiencia de la ciencia bacteriológica ; explicó también el doctor Gue
»rra como se opera la inoculación del caballo, a fin de obtener en las con

»diciones necesarias el suero antídiftérico.
»Insistió mucho el conferenciante en los vastos conocimientos de bac

»teriología que es necesario poseer para la buena preparación del suero

»antidiftérico, sin 10 cual se correrían muy serios peligros. Afirmó, el doc
»tor Guerra que preparado este líquido como 10 preparan Behring, Aronson
))y Roux, es completamente inofensivo, hasta el punto de que pueden in
»yectarse a un niño sin temor alguno hasta 110 y 120 c. c. de suero; y
»añadió que por su impresión personal, formada con 10 que vió por sí mismo
nen los hospitales de París, es que con este tratamiento mueren solamente
»los niños que han estado excesivamente descuidados en los principios de
nsu enfermedad y en los cuales el mal ha destruído ya elementos esencia
des del organismo.

»El peligro del tratamiento Roux consiste principalrnente en la defec
»tuosa preparación del suero por quien no tenga la pulcritud y' conoci
»mienios esenciales, y en unirlo a otro procedimiento curativo cualquiera.

»En resumen: el suero antidiftérico es el mejor y más eficaz de los
»rnedios hasta hoy conocidos para combatir tan terrible dolencia y es, ade
»más, una fundadísima esperanza para la vacunación de la misma enfer
»rnedad.

»Finalizó su conferencia con las siguientes palabras: Señores, os pido
Moda vuestra simpatía y alabanza para Roux por sus últimos descubri
»mientos, un recuerdo cariñoso para aquel anciano que, allá, a orillas del
»Sena, después de haber dado muchos días de gloria a su patria y enri
»quecído la ciencia con importantísimos descubrimientos, hoy se halla casi
»sin ver, sin poder balbucear las palabras, ni andar por los jardines del Ins
»tituto que lleva su nombre, ,M. Pasteur,
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»Una salva de aplausos coronó estas palabras demostrando al conferen
»ciante el interés y el placer con que el auditorio había escuchado su inte
»resante conferencia.»

He copiado lo que antecede para renovar el homenaje que rendí a

Roux en nuestro Ateneo en 1894 y al que Se adhirieron tantísimas per
sonàs y porque los hechos han demostrado a todo el mundo hasta hoy,
que cuanto dije aquella noche a mis paisanos era un trasunto fiel de la
bondad del tratamiento de los enfermitos y de los procedimientos para
producir el suero antidiftérico, según el procedimiento inventado por
Roux. Si en Montevideo todas las madres del Uruguay levantaron un monu

mento a Roux, yo creo que todas las madres, de todas las naciones, que han

podido saber que la salvación y curación rápidas de sus hijos, eran facili
tadas por descubrimientos de Roux, también le han formado un inmenso
monumento reuniendo un gran caudal de afecto y de gratitud Ud todos sus

corazones.

Por mi parte, siempre he sentido profunda admiración y gran respeto
para Roux, cuyo nombre no debe ser olvidado jamás por los hombres de
ciencia y ha de ser venerado siempre por la humanidad entera como uno

de sus grandes bienhechores. Siguiendo escrupulosamente las enseñanzas

que recibí en París y observando con la mayor fidelidad la práctica de la
sueroterapia antidiftèrica que allí aprendí, tanto en la oportunidad y dosi
ficación del suero como en las minuciosas precauciones de toda índole al
practicar las inyecciones y no usando nunca otro suero que el Roux del
Instituto Pasteur de París, desde 1894 hasta la fecha no he perdido nin
gún enfermo de difteria de mi visita particular.

Esto lo digo, porque quienquiera 10 puede comprobar y en honor y
gloria del doctor Roux y en la buena memoria que guardo de las instruc
ciones que de él recibí.

y antes de terminar, no sabría hacerlo sin la siguiente afirmación
- para la cual tengo muchos testimonios-: y es que se han atribuído
desaguisados a la sueroterapia antidiftérica, siendo así que el suero ha sido
el más inocente en el desgraciado fracaso, contribuyendo, quizá en mayor
proporción, en algunos de los malos resultados obtenidos, las pecadoras
rnanos que 10 han elaborado mal o las que 10 han manejado peor a acu

diendo a él fuera del tiempo oportuno de usarlo.

En el acuerdo de la Academia, al que es debido el presente trabajo,
se aceptó Ia idea del Sr, Presidente de exponer en una de sus salas, un cua

dro con las memorias del Dr. Roux leídas en el Congreso de Budapest, que
tanto influyeron en que fuese aceptada y Se propagase por todo el mundo
científico, la aplicación de la sueroterapia; pero como aquellos trabajos
puede hallarlos, quien 10 desee, en las actas de aquel Congreso y en los
Annales de l'Institut Pasteur, tomo VIII de 1894 y son muy extensos para
coger .en las dimensiones de un cuadro, se ha creído era más práctico, 'para
el objeto de exponer en la Academia, una cosa material permanente, en

honor del Dr. Roux, un cuadro con un resumen de aquellas célebres co

municaciones de tan ilustre médico.
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En la primera se refiere a los principios en que se basa la sueroterapia.
con el epígrafe d'e Sur les serums antitoxiques (1), y en ella establece el

Dr. Roux que es necesario distinguir en el poder antitóxico de los sueros

dos categorías: una de las que preservan contra la toxina de un gennen

y la otra de los que actúan contra virus vivo. Entrando en la primera ca

tegoría los sueros antidiftérico y antitetánico.
La segunda memoria Contribution a l' étude de la diphtérie (sérum

thérapie) (2).
En los estudios y experimentos que desde 1891, hemos seguido sobre

el tratamiento por el suero antitóxico, al principio sobre los animales y

después en los niños, han quedado confirmados los obtenidos por Behring
y de sus colaboradores.

La toxina se produce cultivando el bacilo diftérico en caldo en con

tacto del aire. Antes se tenían que mantener los cultivos durante meses a

Ia temperatura de 37° para que se acumulase el veneno. Un procedimiento
más rápido ha sido adoptado por Roux y Yersin, que consiste en hacer
los cultivos en una corriente de aire húmedo, en vasos de fondo plano, pro
vistos de un tubo lateral (vasos de Fernbach) en los cuales se pone caldo
alcalino peptonizado a 2 por 100, de modo que la capa líquida tenga un

pequeño grueso.
Acabados Jos cultivos -- después de tres semanas a lo más de un mes

son filtrados con bujías Chamberlain y el líquido claro es guardado en vasos

bien llenos y tapados, guardados de la luz a la temperatura ordinaria.
Así preparada, la toxina mata en cuarenta y ocho horas a un cobayo

de 500 gramos a la dosis de un décimo de centímetro cúbico. Ella pierde su

actividad con el tiempo, pero lentamente si Se mantiene en las condi
ciones antes mencionadas.

Inmusiieaciâ« de los animales. El método empleado por Roux para

Ia inmunización de los animales, se basa en que la inyección de toxina
yodada es menos dañosa que la toxina pura; se añade a la toxina un

tercio de su volumen de licor de Gram en el momento de emplearla y des

pués de algunos instantes se inyecta la mezcla debajo de la piel.
Un conejo de talla mediana soporta, desde luego, un medio centime

tro cúbico de este líquido: al cabo de algunos días se renueva la inyec
ción y se continúa así durante algunas semanas" y entonces se puede
aumentar la proporción de toxina yodada o disminuir la proporción de

yodo. Más tarde, se puede inyectar la toxina pura.
Es necesario pesar frecuentemente los animales e interrumpir las in

yecciones cuando se ve que pierden de peso, sin 10 cual se les llevaría a un

estado de caquexia. que terminaría con la muerte.

Los perros, Jos carneros y las cabras proporcionan también buenos
sueros antitóxicos,

La inmunización de las hembras que da nmucha leche tiene un inte
rés particular, porque la antitoxina pasa a Ia leche como nos ha dicho

(I) , Annales de l'Institut Pasteur arriba citados; página 722.

(2) Loe. cit. pág. 609.
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Ehrlich. Una vaca de leche y bien inmunizada, eS una fuente de antito

xina. Sin duda flue la leche que ella proporciona, es menos activa que su

suero, pero es posible condensar, en un pequeño volumen, la antitoxina que

contiene; por lo tauto, es una buena primera materia para la preparación

d= la antitoxina. De todos los animales capaces de proporcionar una gran

cantidad de suero antitóxico, el más fácil de inmunizar es el caballo; sien

do el que soporta mejor las fuertes dosis de toxina que las demás espe

cies. Además, se le puede sangrar con facilidad las veces que se deseen,
habiendo caballos que después de veinte veces, se ha aplicado el trócar a su

yugular y el vaso ha quedado blando y permeable como el primer dia. El

poder inmunizante de su suero es actualmente muy cercano a 100.000; sien

de aún fácil aumentarlo.
El caballo es, pues, el animal escogido para la preparación del suero

antídiftérico, asegurándonos antes de que no reacciona a la malleína y que,

por consiguiente, no son muermosos.

Vaillard y Roux han observado que se obtiene el suero antitetánico

más activo multiplicando las inyecciones de dosis relativamente pequeñas

de toxinas; esto mismo sucede para la difteria.

Los caballos soportan bien, no tan sólo las inyecciones de toxina, sino
también las inoculaciones del bacilo diftérico.

En la memoria que se resume detalla Ia mejor manera de producir
suero y las condiciones especiales del antidiftérico.

La tercera. memoria Trois cents cas de diPhterie traités par le sérum

antidiphtérique por E. Roux, L. Martín y A. Chaillon (1). En ella refiere

Roux como creyó «que un ensayo verdaderamente científico del nuevo trata

miento antidiftêrico no podía hacerse confiando el suero a diferentes mé

dicos que 10 emplearían según las circunstancias.» «Pensando que debía

aplicarse desde luego, y durante varios meses consecutivos, en un servicio

de hospital que recibe muchos enfermos presentando la difteria en todos

los grados de intensidad. Un servicio especial fné del todo designado para

este experimento en grande, tal es el de la difteria en el Hôpital des En

fants Malades.» Ejercido siempre por el mismo personal. Fué elLO de

febrero de 1894 cuando se comenzó a tratar los niños diftéricos. A este

propósito dice la memoria: Cada día, nosotros hemos hecho nuestra visita

al pabellón y nosotros hemos tratado a todos los niños que hemos hallado,
cualquiera fuese su estado. No se ha hecho ninguna elección, de suerte

que los resultados de los meses de tratamiento pueden ser puestos en frente

de los que se tenían antes: SOll comparables.» «Las experiencias se han

hecho desde elLO de febrero al 24 de [ulio.» «Además 'existe en París

otro hospital de niños, con un servicio de diftéricos: es el hospital Trous

seau; el suero no ha sido empleado; y será para nosotros un término pre

ciso de comparación».
A continuación Se publican las estadísticas de 1890 a 1893 con 3.971

runos entrados en el pabellón de diftéricos, que han dado 2.029 muertos

o sea una mortalidad de 51 '71 por término medio. Mientras que desde

(I) Loe. cit. pág. 640.
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el L" de febrero al 24 de julio de 1894, el tratamiento por el suero ha sido
aplicado sobre 448 niños entrados en el pabellón, habiendo 109 muertos o

sea el 24'5 por 100.
Habiendo sido Ias mismas todas las condiciones, la diferencia entre

51 '71 por 100 y 24'5 por 100 da la medida de beneficio procurado por el
tratamiento. Durante los mismos meses de febrero, Marzo, Abril, Mayo y
junio de 1894 entraron en el hospital Trousseau 520 niños que no recibie
ron suero; han muerto 316, o sea una mortalidad del 60 por 100.

Explica luego la acción de suero en las diferentes formas y localiza
ciones de la difteria, y la manera clínica de aplicarlo. De este estudio se
deduce la observación de que los accidentes consecutivos a la difteria son

mucho más raros en los tratados por el suero.
Termina la memoria con las siguientes palabras:
((300 niños afectos de difteria cierta, y tratados por el suero antidifté

rico, han dado una mortalidad de 26 por 100 en vez de 50 por 100 que era

la mortalidad ordinaria».
«¿ Podemos tener aún mejora? Estamos convencidos que esto es po

sible. Pero esta nueva mejora, ningún medicamento la dará, ella será Ia
consecuencia de una mejor organización de los servicios. Tememos mucho
que no se emplee más tiempo en realizarla que no se ha puesto en des
cubrir la sueroterapia» (1).

(I) Al final de la memoria hay una nota escrita por Roux (pág. 661) en la cual indica las
condiciones que debe reunir un buen servicio para combatir la difteria. Gran parte de lo pedido
por Roux estaba establecido en Octubre-Noviembre de 1894 y gracias a ello había disminuido
muchísimo la mortalidad como se explica en el texto de mi trabajo. - J. Guerra Estapé.
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